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Barang siapa membawa amal yang baik maka baginya (pahala) sepu-
luh kali lipat amalnya; dan barang siapa yang membawa perbuatan 
yang jahat maka dia tidak diberi pembalasan melainkan seimbang 
dengan kejahatannya, sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya 

(dirugikan).

(QS. Al An ‘am ayat 160)

Bukan kesalahan kalau kita berbeda, justru merenunglah apabila kamu 
selalu sama dengan yang lain.

 (penulis)
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PRAKATA

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha 

Penyayang serta diiringi rasa syukur, Buku yang berjudul HUKUM KOPE-

RASI DALAM POTRET SEJARAH DI INDONESIA dapat penulis sele-

saikan. Godaan menulis itu adalah hanya menulis menjadi karya berserakan 

dan tidak ingin menyelesaikannya menjadi karya utuh, namun alhamdulillah 

karya ini dapat penulis rangkai menjadi suatu karya yang utuh. 

Buku ini membahas tentang beberapa peraturan koperasi yang pernah 

berlaku di Indonesia. Dalam rekam sejarah tersebut diulas mulai dari jaman 

penjajahan Belanda, Organisasi pergerakan kemerdekaan, jaman kemer-

dekaan, Orde Lama, Orde Baru hingga jaman Reformasi saat ini. Kenapa 

membahas koperasi? karena koperasi adalah lembaga keuangan yang lahir 

dari ruh masyarakat Indonesia, yang bercirikan dan berlandaskan pada  asas 

kekeluargaan dan kegotongroyongan. Sistem yang dilakukan dari, oleh dan 

untuk anggota, artinya mengutamakan peningkatan kesejahteraan anggota 

secara merata. Kesejahteraan inilah yang menjadi tujuan kita bernegara. Dan 

hal tersebut sesuai dengan prinsip ekonomi yang dianut oleh konstitusi kita 

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945). 

Tujuan dari pembangunan ekonomi adalah untuk mencapai kemakmuran ma-

syarakat. Ketentuan dasar dalam melaksanakan kegiatan ini diatur oleh Pasal 

33 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “Perekonomian disusun sebagai usaha 

bersama berdasar atas asas kekeluargaan”. Untuk mencapai tujuan tersebut 

maka salah satu usaha pemerintah adalah membuat berbagai regulasi tentang 

koperasi dan mendorong perkembangan koperasi. Di dalam Penjelasannya 

dinyatakan bahwa bangunan usaha yang sesuai dengan kepribadian bangsa 

indonesia adalah koperasi. Koperasi adalah sebuah gerakan terorganisasir 

yang didorong oleh cita-cita rakyat mencapai masyarakat yang maju, adil dan 

makmur seperti yang diamanatkan di dalam pembukaan UUD 1945. Koperasi 

merupakan gerakan ekonomi rakyat yang dijalankan berdasarkan asas keke-

luargaan. Koperasi juga berperan sebagai sebagai gerakan ekonomi rakyat 
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yang berdasarkan asas kekeluargaan dengan bentuk organisasi koperasi. Inti 

dari koperasi adalah kerja sama, yakni kerja sama antara anggotanya demi 

mewujudkan kesejahteraan anggota pada khususnya, dan pada umumnya 

berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pada pem-

bangunan perekonomian nasional.

Bingkai sejarah menarik untuk dibahas karena setiap lahirnya undang-

undang koperasi selalu rentan intervensi dan pengaruh dari kekuasaan politik 

maupun kekuasaan modal. Jika pada zaman Belanda Perundang-undangan 

yang mengatur koperasi selalu dipengaruhi oleh kepentingan Belanda ter-

hadap arah kolonialisme di Indonesia, maka pada jaman Orde Lama, kop-

erasi menjadi “gadis cantik’ yang diperebutkan oleh berbagai partai politik, 

golongan dan pengaruh kekuasaan yang ketika itu saling berebut berkuasa, 

bahkan tidak jarang terjadi perang ideologi secara terbuka antara para tokoh 

politik dalam memeperebutkan pengaruhnya pada pengelolaan dan gerakan 

koperasi ketika itu.

Pada jaman Orde Baru, pengaturan koperasi hampir stagnan. Kita hanya 

memiliki UU No 12 tahun 1967 dan kemudian dirubah dengan UU No 25 tahun 

1992 tentang Perkoperasian, selama 32 tahun Orde Baru berkuasa. Padahal 

pergerakan ekonomi sangat dinamis. Kehidupan dan gerakan koperasi pada 

orde ini tidak lebih diperhatikan dibanding kehidupan perbankan yang pada 

masa itu begitu “dimanja.” Hingga pada jaman reformasi, lahirlah UU No 17 

tahun 2012 tentang Perkoperasian yang sarat dengan kepentingan para pemo-

dal. Beruntung UU tersebut akhirnya dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Secara khusus, dengan diselesaikannya buku ini penulis menyampaikan 

ucapan terima kasih kepada Allah SWT atas kehendak-Nya saya dilahirkan 

dari seorang Ibu yang luar biasa, Allahummaghfirlaha warhamha.  Kepada 

para senior saya di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret 

Surakarta diucapkan rasa terimakasih yang tiada terkira. Demikian mudah-Demikian mudah-

-mudahan buku ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, terutama 

untuk kalangan akademisi, praktisi serta masyarakat umum. Meskipun 

menurut saya ini adalah sebuah karya utuh, namun jelas karya ini jauh dari 

sempurna. Berbagai masukan dibutuhkan untuk penyempurnaan teori dan 

konsep di masa yang akan datang.

Surakarta,  Agustus 2015

Penulis
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Hukum Koperasi
Dalam Potret Sejarah di Indonesia

BAB I

PENDAHULUAN

A. PENGERTIAN KOPERASI

Di dalam kehidupan sehari-hari, uang menjadi alat perantara 

hubungan yang sangat efektif. Alat perantara ini dapat digunakan untuk 

memenuhi kebutuhannya. Posisi manusia terhadap uang, terdapat pihak 

yang kelebihan dan terdapat yang kekeurangan. Untuk memfasilitasi 

kedua belah pihak tersebut, maka eksistensi lembaga keuangan 

menjadi dibutuhkan. Dewasa ini peran lembaga keuangan berperan 

semakin penting dalam perekonomian. Hal ini disebabkan karena 

jumlah penduduk yang semakin bertambah, seiring bertambah pula 

kebutuhannya. Kehadiran globalisasi semakin memepercepat dinamisasi 

kebutuhan tersebut. Tetapi tidak semua warga negara dapat dengan 

mudah mengakses lembaga keuangan, khususnya perbankan. Lembaga 

keuangan perbankan dianggap sebagai lembaga yang keuangan yang 

besar dan terlalu formal, sehingga masyarakat kecil cenderung tidak 

berani memanfaatkan layanan lembaga keuangan bank. Maka berbagai 

alternatif kemudian dipilih oleh golongan masyarakat yang cenderung 

tidak bankable dan membutuhkan dana tersebut. Mulai dari pengunaan 

jasa rentenir dengan bunga yang sangat tinggi hingga alternatif lain, 

salah satunya adalah kehadiran lembaga keuangan mikro.

Lembaga keuangan terdiri dari lembaga keuangan perbankan dan 

lembaga keuangan non perbankan. Lembaga keuangan menyediakan jasa 

sebagai perantara antara pihak yang memiliki kelebihan dana (surplus 

of funds) dan pihak yang membutuhkan dana (lack of funds). Kewajiban 

lembaga keuangan adalah mengelola sebagai penyedia jasa perantara 
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keuangan tersebut (financial intermediatory). Secara sederhana, peran 

tersebut difungsikan oleh lembaga keuangan dengan mengumpulkan 

dana/modal dari pihak yang kelebihan dana  dalam bentuk tabungan.  

Tabungan tersebut dikelola oleh lembaga keuangan dengan disalurkan 

kepada pihak yang membutuhkan dana/modal. Resiko yang terjadi 

terhadap tabungan tersebut bukan lagi menjadi resiko pemilik dana/

modal, tetapi beralih menjadi resiko lembaga keuangan penyedia jasa 

tersebut.

 Lembaga keuangan mikro diatur dengan Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (UU LKM). Salah satu 

lembaga yang saat ini dikenal sebagai bagian dari lembaga keuangan 

mikro adalah koperasi. Koperasi adalah kumpulan orang maupun badan 

hukum koperasi yang bergabung dan melakukan kegiatan ekonomi atas 

dasar prinsip-prinsip, nilai dan jatidiri koperasi untuk meningkatkan 

kesejahteraan bersama. Tujuan koperasi adalah memberikan nilai tambah 

secara ekonomi kepada anggotanya dibandingkan yang bersangkutan 

sebelum bergabung dengan koperasi. Koperasi merupakan badan usaha 

yang merupakan kumpulan orang-orang yang memiliki kepentingan relatif 

homogen berhimpun untuk meningkatkan kesejahteraannya. Konsepsi 

demikian mendudukkan koperasi sebagai badan usaha yang cukup 

strategis bagi anggotanya dalam mencapai tujuan-tujuan ekonomis yang 

pada gilirannya berdampak kepada masyarakat secara luas.

Koperasi di Indonesia dikenal dalam dua jenis, yakni Koperasi 

Serba Usaha (KSU) dan Koperasi Simpan Pinjam (KSP). Di dalam 

KSP, keuntungan yang diperoleh oleh pihak koperasi adalah dari usaha 

komersial yaitu usaha simpan pinjam, yang mampu menghasilkan 

laba atau keuntungan bagi koperasi, tetapi harus diingat dalam usaha 

pencarian laba tetap berpegang pada watak sosial agar tidak keluar dari 

jiwa koperasi. Di dalam KSU koperasi dapat memiliki berbagai unit 

usaha, mulai perdagangan barang dan jasa sampai memiliki KSP itu 

sendiri juga. 

Di dalam KSP hanya memungkinkan satu unit usaha , yakni 

simpan pinjam. Usaha koperasi simpan pinjam atau unit simpan pinjam 

merupakan lembaga keuangan yang menghimpun dan mengelola dana 

masyarakat walaupun dalam ruang lingkup terbatas, artinya hanya 

terbatas anggota. Kegiatan usaha simpan pinjam sangat dibutuhkan 

oleh para anggota koperasi terutama dalam rangka meningkatkan modal 

usaha untuk meningkatkan kesejahteraan hidup, karena memang tujuan 

didirikannya koperasi adalah untuk meningkatkan dan mengembangkan 

library.uns.ac.iddigilib.uns.ac.id



3
Hukum Koperasi
Dalam Potret Sejarah di Indonesia

kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. 

Prinsip usaha ini layaknya dalam perbankan, yakni sebagai perantara 

jasa keuangan (funancial intermediatory). Jika jasa perantara keuangan 

ini dapat diakses dan sebarluaskan aksesnya kepada masyarakat, maka 

salah satu tujuan praktis koperasi akan tercapai, yakni mencegah para 

anggotanya terlibat dalam jeratan rentenir/lintah darat pada waktu mereka 

memerlukan sejumlah uang. Bentuk usaha simpan pinjam merupakan 

usaha yang tidak terlepas dari masalah kredit maupun utang piutang, 

bahkan resiko dari kredit berupa macet hingga salah pengelolaan pun 

bisa terjadi. Oleh karena itu, koperasi sebagai lembaga simpan pinjam 

harus mampu mengelola, menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat 

secara efektif dan efisien agar meningkatkan taraf hidup bagi anggota 
khususnya dan masyarakat umumnya. 

Berbicara tentang utang piutang bukan hal yang asing di telinga 

semua orang, karena setiap hari selalu ada saja masalah yang satu 

ini. Perjanjian utang piutang uang termasuk ke dalam jenis perjanjian 

pinjam meminjam, hal ini sebagaimana diatur dalam Bab Ketigabelas 

Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). 

Dalam Pasal 1754 KUHPerdata menyebutkan, pinjam meminjam 

adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada 

pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis 

karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini 

akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan 

yang sama pula. Oleh karena itu, sangat jelas utang piutang termasuk 

perjanjian pinjam meminjam. Kemudian lebih jelas lagi secara yuridis 

Pasal 1756 KUH Perdata mengatur tentang utang yang terjadi karena 

peminjaman uang, diatur dalam Bab Ketigabelas KUH Perdata, yang 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan perjanjian 

pinjam-meminjam. 1 

Pemberian kredit merupakan suatu usaha koperasi yang paling 

pokok, maka koperasi perlu memberikan penilaian terhadap debitur 

yang mengajukan kredit pinjaman serta merasa yakin bahwa debiturnya 

tersebut mampu untuk mengembalikan kredit yang telah diterimanya. 

Masalah keamanan atas kredit yang diberikan merupakan masalah yang 

harus diperhatikan oleh koperasi, karena adanya resiko yang timbul dalam 

sistem pemberian kredit. Mengingat penyaluran kredit besar resikonya, 

1 Gatot Supramono. 2013. Perjanjian Utang Piutang. Jakarta. Kencana Prenada Media 

Group. hlm. 10
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maka kredit memerlukan suatu sistem pengelolaan agar resiko kredit 

macet maupun bermasalah atau kerugian dapat dikurangi.

Koperasi disebut sebagai sebuah lembaga keuangan yang lahir 

dari ruh masyarakat Indonesia, karena di dalam pengelolaan dan 

operasionalisasi koperasi mengutamakan asas kekeluargaan. yaitu sistem 

yang dilakukan dari, oleh dan untuk anggota, artinya mengutamakan 

peningkatan kesejahteraan anggota secara merata. Kesejahteraan inilah 

yang menjadi tujuan kita bernegara. Dan hal tersebut sesuai dengan 

prinsip ekonomi yang dianut oleh konstitusi kita, Undang Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945). Tujuan dari 

pembangunan ekonomi adalah untuk mencapai kemakmuran masyarakat. 

Ketentuan dasar dalam melaksanakan kegiatan ini diatur oleh Pasal 33 

ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “Perekonomian disusun sebagai usaha 
bersama berdasar atas asas kekeluargaan”. Untuk mencapai tujuan 

tersebut maka salah satu usaha pemerintah adalah membuat berbagai 

regulasi tentang koperasi dan mendorong perkembangan koperasi. Di 

dalam Penjelasan pasal tersebut, dinyatakan bahwa bangunan usaha 

yang sesuai dengan kepribadian bangsa indonesia adalah koperasi. 

Koperasi adalah sebuah gerakan terorganisasir yang didorong oleh cita-

cita rakyat mencapai masyarakat yang maju, adil dan makmur seperti 

yang diamanatkan di dalam pembukaan UUD 1945. Koperasi merupakan 

gerakan ekonomi rakyat yang dijalankan berdasarkan asas kekeluargaan. 

Koperasi juga berperan sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan 

asas kekeluargaan dengan bentuk organisasi koperasi. Inti dari koperasi 

adalah kerja sama, yakni kerja sama antara anggotanya demi mewujudkan 

kesejahteraan anggota pada khususnya, dan pada umumnya berkontribusi 

pada peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pada pembangunan 

perekonomian nasional.

Koperasi merupakan suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-

orang atau badan-badan hukum koperasi yang anggota bergabung secara 

sukarela atau tanpa paksaan. Koperasi pada umumnya dipahami sebagai 

perkumpulan orang-orang atau badan hukum koperasi yang secara 

suka rela mempersatukan diri untuk memperjuangkan peningkatan 

kesejahteraan, khususnya dalam bidang ekonomi. Jadi anggota koperasi 

dapat berupa orang dan badan hukum koperasi. Perorangan adalah 

subyek orang (natuurlijke person) yang sudah cakap secara hukum secara 

sukarela bersedia menjadi anggota koperasi. Badan hukum koperasi, 

yaitu suatu koperasi. Kumpulan Badan Hukum Koperasi Primer dapat 

bergabung mendirikan Koperasi Sekunder.
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Koperasi didesain harus dalam kerangka meningkatkan kesejahteraan 
anggota. Kepentingan mensejahterakan anggota adalah kepentingan 
ekonomi. Sebagai salah satu pelaku ekonomi, koperasi merupakan 
organisasi ekonomi yang berusaha menggerakkan potensi sumber daya 
ekonomi demi memajukan kesejahteraan anggota. Diutamakan sumber 
daya berasal dari potensi anggota itu sendiri. Namun harus disadari 
bahwa ketersediaan sumber daya ekonomi adalah terbatas dan dalam 
mengembangkan koperasi harus mengutamakan kepentingan anggota, 
maka koperasi harus mampu bekerja seefektif dan seefisien mungkin 
berdasarkan prinsip-prinsip koperasi.

Koperasi berbeda dengan badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas 
(PT). Di dalam PT bukan merupakan kumpulan orang, tetapi kumpulan 
saham. Eksistensi orang dinilai dari seberapa besar kepemilikan 
sahamnya. Sehingga hak dan kewajiban yang dibagi berdasarkan 
kepemilikan saham. Koperasi merupakan anggota, sehingga pengelolaan 
dan pengembangan koperasi dilakukan bersama oleh seluruh anggotanya. 
Dalam koperasi setiap anggota koperasi memiliki suara yang sama dalam 
setiap keputusan yang diambil koperasi, bukan berdasarkan saham. Hasil 
usaha koperasi disebut Sisa Hasil Usaha (SHU). SHU Koperasi diberikan 
berdasarkan besarnya partisipasi anggota koperasi dalam usaha koperasi. 
Pembagian SHU didasarkan pada andil anggota tersebut dalam koperasi. 

Koperasi sebagai usaha bersama, harus mencerminkan ketentuan-
ketentuan seperti lazimnya dalam suatu kehidupan keluarga. Di dalam 
suatu keluarga nampak bahwa segala sesuatu yang dikerjakan secara 
bersama-sama adalah ditujukan untuk kepentingan bersama seluruh 
anggota keluarga. Usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ini 
biasanya disebut dengan istilah gotong-royong, yang mencerminkan 
semangat kebersamaan. Gotong-royong dalam lingkup kerja sama 
pada koperasi mempunyai pengertian luas, yaitu gotong-royong dalam 
ruang lingkup organisasi, bersifat terus-menerus dan dinamis, dalam 
bidang atau hubungan ekonomi, dan dilaksanakan dengan terencana 
dan berkesinambungan. Koperasi dalam menjalankan kegiatan usahanya 
melibatkan seluruh anggota yang ada secara gotong-royong, seperti 
lazimnya dalam kegiatan suatu keluarga, sehingga berat sama dipikul 
ringan sama dijinjing. Semangat kebersamaan ini tidak saja dalam bentuk 
gotong-royong, sama-sama ikut bertanggung jawab atas kegiatan usaha 

koperasi, tetapi juga dalam bentuk ikut memiliki modal bersama. 2 

2  Sutantya Rahardja Hadhikusuma. 2000. Hukum Koperasi Indonesia. Jakarta.  PT Raja 

Grafindo Persada. hlm. 38

library.uns.ac.iddigilib.uns.ac.id



6
Hukum Koperasi

Dalam Potret Sejarah di Indonesia

1. Definisi Umum
Koperasi adalah kata terapan yang sudah familiar kita dengarkan. 

Koperasi merupakan badan usaha yang menjalankan usahanya 

berdasarkan prinsip-prinsip koperasi. Apakah koperasi itu ? Dilihat 

dari bahasanya, koperasi berasal dari bahasa latin dan juga bahasa 

Inggris. Dilihat dari segi bahasa, secara umum koperasi berasal dari 

kata-kata Latin yaitu Cum yang berarti dengan, dan Aperari yang 

berarti bekerja. Artinya di dalam koperasi bukanlah pekerjaan yang 

dilakukan “sendirian”, tetapi pekerjaan yang dilakukan “dengan”. 

Kata “dengan” berarti membutuhkan partner, kawan atau dilakukan 

secara bersama. Sehingga Cum-Aperari berarti pekerjaan yang 

dilakukan secara bersama. Di dalam bahasa Inggris, kata koperasi 

dikenal dengan sebutan  Co,  yang berarti bersama, dan Operation 
yang berarti bekerja/operasi, yang mempunyai arti bekerja sama untuk 

mencapai tujuan. Kata tersebut memiliki maksud yang sama dengan 

bahasa Latin, coopere, bekerja bersama-sama. Sedangkan dalam 

bahasa Belanda disebut dengan istilah Cooperatieve Vereneging 

yang berarti bekerja bersama dengan orang lain untuk mencapai 

suatu tujuan tertentu. Kata Co-Operation kemudian diangkat 

menjadi istilah ekonomi sebagai Koperasi yang dibakukan menjadi 

suatu bahasa ekonomi yang dikenal dengan istilah KOPERASI, 

yang berarti organisasi ekonomi dengan keanggotaan yang sifatnya 

sukarela.

Demikian pula di Indonesia, sebelum tahun 1958, koperasi 
dikenal dengan ejaan kooperasi (ko-operasi) seperti dalam bahaasa 

Inggris Co dan Operation.  Namun sejak tahun 1958 dengan lahirnya 
Undang Undang Nomor 79 Tahun 1958 tentang Perkumpulan 
Koperasi, kata kooperasi sudah menjadi koperasi (dengan satu 

huruf “o”), demikian seterusnya hingga sampai sekarang. Mengenai 

definisinya sudah pasti bisa berbeda-beda karena tidak lepas dari 
pengaruh lingkungan sosial dan ideologi tertentu. Pendekatan-

pendekatan ilmiah yang pada masa lalu mengenai definisi koperasi 
sebagian besar dipengaruhi oleh pandangan-pandangan yang bersifat 

idiologis dan essensialis, maka pendekatan-pendekatan saat ini 

organis.  Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa koperasi adalah 

organisasi usaha yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-seorang 

demi kepentingan bersama.
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2. Definisi Ahli
Di dalam pembahasan pada sub bab ini harus diingat bahwa 

sekalipun Koperasi memiliki ruh yang senafas dengan gerakan 

ekonomi kultural di Indonesia, namun gerakan koperasi sudah lebih 

dulu lahir dari luar Indonesia. Tidak ada definisi tunggal tentang 
koperasi, beberapa ahli memberikan definisi yang berbeda-beda, 
tapi kecenderungannya satu maksud. Hal demikian juga dinyatakan 

oleh P.J.V. Dooren

There is no single definition (for coopertive) which is generally 
accepted, but the common principle is that cooperative union is an 
association of member, either personal or corporate, which have 
voluntarily come together in pursuit of a common economic objective. 

Menurut Dooren, koperasi bukan hanya kumpulan orang-orang, 

tetapi dapat juga merupakan kumpulan badan hukum (corporate). 
Koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki kesejahteraan 

ekonomi berdasarkan prinsip tolong menolong. Berikut beberapa 

pengertian koperasi menurut para ahli :

a. CR. Fay: dalam bukunya “Cooperative at Home and Abroad” 

mendefinisikan koperasi merupakan suatu perserikatan golongan 
yang lemah yang melakukan usaha bersama dengan meninggalkan 

karakter dan semangat individualistik. Dari usaha bersama yang 

dilakuakan, setiap anggota berdasarkan kewajiban yang dimiliki 

akan mendapat imbalan sebanding dengan pemanfaatan mereka 

terhadap organisasi.

b. Arifinal Chaniago  (1984): Di dalam bukunya “Perkoperasian 
Indonesia” mendefinisikan koperasi adalah suatu perkumpulan  
yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum, yang 

memberikan kebebasan kepada anggota untuk masuk dan keluar, 

dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha 

untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.

c. R.M Margono Djojohadikoesoemo (1894-1978): Margono 
mengarang buku yang sangat klasik berjudul Sepuluh Tahun 

Koperasi (1930-1940) yang diterbitkan pada tahun 1941 dan 

diterbutkan ulang oleh Fadli Zon Library pada tahun 2013. 

Margono merupakan ayahanda Soemitro Hadikusumo atau 

Kakek dari Prabowo Subianto, ketika itu merupakan pegawai 

Jawatan Perkreditan rakyat (kemudian Jawatan Koperasi) pada 

pemerintah kolonial Belanda. Ia mendefinisikan koperasi sebagai 
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perkumpulan manusia seorang-seorang yang dengan sukanya 

sendiri hendak bekerja sama untuk memajukan ekonominya. 

Artinya, rakyat ditempatkan sebagai subyek dalam kelembagaan 

koperasi sekaligus sebagai pusat dalam kegiatan ekonominya. 3

d. Muhammad Hatta

 Hatta adalah Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama, 

dikenal juga sebagai Bapak Koperasi. Di dalam bukunya “ The 
Movement in Indonesia” menyebutkan bahwa Koperasi adalah 

usaha bersama untuk memperbaiki  nasib penghidupan ekonomi 

berdasarkan tolong-menolong. Semangat tolong menolong 

tersebut didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan 

berdasarkan “seorang buat semua dan semua buat seorang”. 

Gerakan koperasi merupakan perlambang harapan bagi kaum 

ekonomi lemah yang didasarkan atas tolong menolong diantara 

anggota-anggotanya, sehingga dapat menumbukan rasa saling 

percaya kepada diri sendiri dalam persaudaraan koperasi. 

Kegiatan ini disebut  auto activity, yang meliputi : Solidaritas, 

Individualitas, Menolong diri sendiri dan Jujur. Menurut Hatta, 

untuk disebut koperasi, sesuatu organisasi itu setidaknya harus 

melaksanakan 4 hal, yang disebutnya sebagai asas, yaitu:

1) Tidak boleh dijual dan dikedaikan barang-barang palsu 

2) Harga barang harus sama dengan harga pasar setempat

3) Ukuran harus benar dan dijamin

4) Jual beli dengan Tunai. Kredit dilarang karena menggerakan 

hati orang untuk membeli diluar kemampuannya.

 Dari penjelasan di atas, sebenarnya koperasi juga bukan 

merupakan anti tesis ekonomi kapitalis yang mengandalkan 

mekanisme pasar. Koperasi menerima pasar. Namun demikian 

keberadaan pasar tidak ditentukan hanya dengan kekuatan 

kapital (modal).

e. R.S. Soeriaatmadja, Rektor Universitas Padjajaran tahun 1966 

s/d 1973, beliau mengemukakan bahwa koperasi merupakan 

badan usaha yang bersifat sukarela, dimiliki dan dikendalikan 

oleh anggota yang juga pelanggannya dan dioperasikan oleh 

mereka dan untuk mereka atas dasar nir laba atau dasar biaya.

3  R.M. Margono Djojohadikusumo. 1941.  Sepuluh tahun koperasi, 1930-1940 .  Jakarta: 

Balai Pustaka. Cetak ulang. 2013. Jakarta Pusat, Indonesia : Fadli Zon Library.  
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f. G Mladenata: Didalam bukunya “Histoire des Doctrines 
Cooperative” mendefinisikan Koperasi merupakan gabungan 

atau kumpulan dari produsen-produsen kecil yang tergabung 

secara sukarela untuk mencapai tujuan bersama dengan saling 

tukar jasa secara kolektif dan menanggung resiko bersama 

dengan mengerjakan sumber-sumber yang disumbangkan oleh 

anggota.

g. Frank Robotka : Di dalam bukunya yang berjudul “A Theory of 
Cooperative” > Dari berbagai pandangan ahli dan para penulis di 

Amerika, ia menyimpulkan bahwa secara umum ide-ide tentang 

koperasi adalah sebagai berikut:

1) Koperasi adalah suatu bentuk badan usaha yang anggotanya 

merupakan langganannya. Koperasi diorganisasikan, diawasi 

dan dimiliki oleh para anggotanya yang bekerja untuk 

kemanfaatan mereka sendiri

2) Praktik usahanya sesuai dengan prinsip-prinsip Rochdale

 Koperasi adalah suatu kebalikan dari persaingan yaitu bahwa 

anggota lebih bersifat kerja sama daripada bersaing diantara 

mereka

3) Koperasi bukan perkumpulan modal dan tidak mengejar 

keuntungan, lain dengan badan usaha bukan koperasi 

yang mengutamakan modal dan berusaha mendapatkan 

keuntungan

4) Keanggotaan koperasi berdasarkan atas perseorangan bukan 

atas dasar modal

h. Marvin, A. Schaars, seorang Guru Besar dari University Of 

Wisconsin, Madison USA, memberikan definisi “A Coorperative 
is a business voluntary owned and controlled by is member 
patrons, and operated for them and by them an a non profit or 
cost basis”. 

 Menurutnya koperasi adalah kegiatan usaha yang kepemilikan 

dimiliki oleh anggota secara sukarela dan dikendalikan juga oleh 

anggotanya. Anggota di dalam koperasi selain sebagai pemilik/

subyek juga sebagai pelanggan/obyek. Koperasi dioperasikan 

oleh dan untuk anggota atas dasar nirlaba atau atas dasar biaya.

i. Munker, seorang tokoh Koperasi pada awal abad 20-an 

menjelaskan bahwa koperasi adalah organisasi usaha yang 

berwatak sosial. Munker mendefinisikan bahwa koperasi 

merupakan organisasi tolong-menolong yang menjalankan 

library.uns.ac.iddigilib.uns.ac.id



10
Hukum Koperasi

Dalam Potret Sejarah di Indonesia

kegiatan usaha (urus niaga) secara kumpulan, yang berasaskan 

konsep tolong-menolong. Namun demikian, sekali lagi bahwa 

urusan usaha/niaga tersebut semata-mata bertujuan ekonomi, 

bukan sosial seperti yang dikandung gotong royong .

Sementara itu ada satu organisasi yang juga memberikan definisi 
tentang koperasi, yakni ILO (International labour Organization). 
Menurut ILO Koperasi adalah gabungan orang-orang yang 

bergabung secara sukarela untuk mencapai suatu tujuan ekonomi 

tertentu. “Cooperative defined as an association of persons usually 
of limited means, who have voluntarily joined together to achieve a 
common economic end thorough the formation of a democratically 
controlled business organization, making equitable contribution to 
the capital required and accepting a fair share of risk and benefits 
of undertaking”.

Dalam definisi ILO tersebut di atas, terdapat 6 elemen yang 
dikandung koperasi sebagai berikut:

a. Koperasi adalah perkumpulan orang-orang (Association of 
persons).

b. Bergabungnya anggota/orang-orang secara sukarela (Voluntarily 
joined together).

c. Terdapat tujuan ekonomi yang ingin dicapai (to achieve a 
common economic end).

d. Koperasi yang dibentuk adalah satu organisasi bisnis (badan usaha) 

yang diawasi dan dikendalikan secara demokratis (formation of 
a democratically controlled business organization)

e. Terdapat kontribusi yang adil terhadap modal yang dibutuh-

kan (making equitable contribution to the capital required)
f. Anggota koperasi menerima resiko dan manfaat secara 

seimbang (Accepting a fair share of the risk and benefits of the 
undertaking).

3. Definisi menurut Peraturan di Indonesia
Terdapat berbagai peraturan perundangan yang pernah berlaku di 

Indonesi yang mengatur atau memberikan definisi tentang koperasi, 
di antaranya adalah:

a. UUD 1945

Di dalam konstitusi kita memang tidak secara jelas mengatur 

tentang ekonomi kopersi, tetapi prinsip kerja koperasi yang 
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merupakan usaha bersama bersifat kekeluargaan dijadikan 

sebagai ruh operasional ekonomi di Indonesia. Hal tersebut 

dinyatakam di dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945:

 “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas 

asas kekeluargaan”.

b. Undang Undang Nomor 79 Tahun 1958 tentang Perkumpulan 
Koperasi

Ini adalah UU yang mengatur tentang Koperasi yang dibuat 

pada zaman Orde Lama. UU ini mendasarkan pada Undang-

Undang Dasar Sementara (UUDS) tahun 1950. Di dalam Pasal 

38 UUDS 1950 dinyatakan:
 “Perekonomian rakyat Indonesia harus disusun sebagai 

usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan, dan cita-cita 

tersebut dapat dilaksanakan dan tercapai secara langsung 

dan teratur dengan jalan memberi bimbingan kepada rakyat 

kearah hidup berkoperasi;

Pengertian tentang koperasi terdapat di dalam Pasal 2 ayat 

(1) Undang Undang Nomor 79 Tahun 1958 tentang Perkumpulan 
Koperasi.

 Koperasi ialah suatu perkumpulan yang beranggotakan 

orang-orang atau badan-badan hukum yang tidak merupakan 

konsentrasi modal, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1) Berazas kekeluargaan (gotong royong); 

2) Bertujuan memperkembangkan kesejahteraan anggotanya 

pada khususnya dan kesejahteraan masyarakat dan daerah 

bekerjanya pada umumnya; 

3) Dengan berusaha: 1.Mewajibkan dan menggiatkan anggotanya 

untuk menyimpan secara teratur; 2.Mendidik anggotanya 

kearah kesadaran berkoperasi; 3.Menyelenggarakan salah 

suatu atau beberapa usaha dalam lapangan perekonomian; 

4) Keanggotaan berdasar sukarela mempunyai kepentingan, 

hak dan kewajiban yang sama, dapat diperoleh dan diakhiri 

setiap waktu menurut kehendak yang berkepentingan, 

setelah syarat-syarat dalam anggaran dasar dipenuhi; 

5) Akta pendirian menurut ketentuan-ketentuan dan telah 

didaftarkan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang 

ini.
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c. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok 

Perkoperasian

 Pengertian koperasi di dalam UU ini terdapat di dalam:

 Pasal 1

 Koperasi: adalah organisasi ekonomi rakyat, termaksud dalam 

Bab III Pasal 3 yang didirikan menurut ketentuan di dalam Bab 

XII pasal 44 Undang-undang ini.

 Perkoperasian: adalah segala sesuatu yang menyangkut 

kehidupan Koperasi yang meliputi bidang-bidang idiil, organisasi 

dan usaha.

 Pasal 3

 “Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat berwatak 

sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi 

yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama 

berdasar atas asas kekeluargaan.”

d. Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

Di dalam UU ini sudah mengatur dengan lebih jelas 

mengenai koperasi dan keterkait hubunganya dengan UUD 1945. 

Beberapa pengertian yang berkaitan dengan koperasi utamanya 

ada dalam Pasal 1.

1) 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. 

2) Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut 

kehidupan Koperasi.

3) Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan 

beranggotakan orang-seorang.

4) Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan 

beranggotakan Koperasi.

5) Gerakan koperasi adalah keseluruhan organisasi Koperasi 

dan kegiatan perkoperasian yang bersifat terpadu menuju 

tercapainya cita-cita bersama Koperasi.

Keterkaitan dengan UUD 1945 tersebut dinyatakan secara 

jelas dalam Pasal 2 dan Pasal 3.
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 Pasal 2

 Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-undang dasar 1945 

serta berdasar atas asas kekeluargaan  
 

 Pasal 3

 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 . 

e. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian

Ini adalah UU Koperasi yang lahir pada era Reformasi. 

Ketentuan mengenai pengertian Koperasi terdapat di dalam 

Pasal 1 angka (1) 

 Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang 

perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan 

kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan 

usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di 

bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan 

prinsip Koperasi.

Sekilas definisi di dalam UU ini tidak jauh berbeda dengan 
UU sebelumnya, namun apabila dicermati terdapat perbedaan 

yang mendasar dengan argumentasi sebagai berikut.

1) Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang 

perseorangan atau badan hukum Koperasi

 Dapat diartikan koperasi bukan lagi merupakan gabungan 

atau kumpulan anggota, karena dalam pengertian ini, 

koperasi dapat didirikan oleh perorangan maupun hanya 

satu badan hukum koperasi. Potensi pendiri adalah para 

pemilik modal, dengan demikian kecenderungannya koperasi 

tidak ubahnya kumpulan modal, bukan lagi kumpulan 

anggota. Karena koperasi sesungguhnya adalah merupakan 

perkumpulan orang dan bukan badan hukum semata. Modal 

bukanlah utama dan hanyalah berperan sebagai pembantu 

dalam mencapai kesejahteraan insan-insan koperasi 

atau anggotanya. Dalam undang-undang ini, hubungan 

keanggotaan koperasi menjadi tertutup dan bersifat jual-beli 
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semata, keanggotaan koperasi yang diskriminatif. Dengan 

sistem penanaman saham, keanggotaan koperasi menjadi 

tertutup untuk orang-orang yang memiliki modal.

b Pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk 

menjalankan usaha

 Ketentuan ini tak ubahnya memposisikan koperasi seperti 

di dalam organisasi Perseroan Terbatas yang mensyaratkan 

adanya pemeisahan harta kekayaan. Memang pemisahan 

ini penting terkait dengan tanggung jawab materiil 

masing-masing anggota. Namun demikian dengan secara 

tegas mencantumkan pemisahan kekayaan ini di dalam 

definisi/pengertian koperasi, tidak ubahnya mendorong 

koperasi bergerak ke arah kapitalis/ekonomi liberal. Filosofi 
UU Koperasi tidak lagi sesuai dengan hakikat susunan 

perekonomian sebagai usaha bersama dan berdasarkan asas 

kekeluargaan yang termuat dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 

1945. Di sisi lain koperasi menjadi sama dan tidak berbeda 

dengan PT, sehingga hal demikian telah menjadikan koperasi 

kehilangan ruh konstitusionalnya sebagai entitas pelaku 

ekonomi khas bagi bangsa yang berfilosofi gotong royong 
dan tolong-menolong.

Oleh karena itu atas dasar gugatan masyarakat/kelompok 

masyarakat terhadap UU ini, maka Mahkamah Konstitusi 

melalui putusan Perkara No. 28/PUU-XI/2013, pada 28 Mei 
2014 memutuskan menyatakan Undang-Undang No. 17 Tahun 

2012 tentang Perkoperasian bertentangan dengan UUD 1945 

dan dinyatakan tidak mengikat seluruh isi Undang-Undang No. 

17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. 

Dari beberapa definisi di atas (baik menurut para ahli maupun 
menurut peraturan perundang-undangan) dapat diambil kesimpulan 

bahwa koperasi adalah kumpulan orang atau badan hukum koperasi 

yang membentuk suatu badan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan 

bersama berdasarkan asas kekeluargaan yang saling bergotong royong 

dan tolong menolong diantara anggota koperasi. Bila dijabarkan, maka 

koperasi di Indonesia adalah badan usaha yang memiliki ciri-ciri sebagai 

berikut.
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1. Di Indonesia Koperasi adalah badan usaha yang berbadan hukum

2. Beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi, dengan 

sifat keanggotaan bersifat sukarela. Koperasi Indonesia bukan 

kumpulan modal. 

3. Kegiatan koperasi didasarkan atas prinsip-prinsip koperasi, yakni  

dilaksanakan dengan bekerja sama dan bergotong royong berdasarkan 

persamaan derajat, hak, dan kewajiban anggotanya yang berarti 

koperasi merupakan wadah ekonomi dan sosial.

4. Koperasi Indonesia merupakan gerakan ekonomi rakyat yang 

berdasarkan atas asas kekeluargaan. 

5. Kegiatan koperasi dilaksanakan atas kesadaran anggota tanpa ada 

paksaan

6. Pembagian keuntungan menurut perbandingan jasa. Jasa modal 

dibatasi.

7. Tujuan koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan anggota pada 

khususnya dan masyarakat pada umumnya.

B. ASAS, TUJUAN DAN PRINSIP KOPERASI

Di dalam UU No 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian sudah diatur 

mengenai asaa, tujuan dan prinsip Koperasi. Hal tersebut terdapat di 

dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5.

1. Asas Koperasi
 Asas Koperasi diatur di dalam Pasal 2 yang menyatakan.

 

 Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 

serta berdasar atas asas kekeluargaan.

Keluarga berasal dari bahasa Sansekerta, yaitu kula dan warga, 
“kulawarga” yang berarti “anggota” “kelompok kerabat”. Di dalam 
Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, keluarga adalah : ibu bapak 
dengan anak-anaknya; seisi rumah; orang seisi rumah yang menjadi 
tanggungan; batih; sanak saudara; kaum kerabat ; satuan kekerabatan 
yang sangat mendasar di dalam masyarakat. 4 Di dalam Kamus Besar 
Bahasa Indonesia juga dijelaskan bahwa pengertian keluarga adalah 
suatu kelompok dalam masyarakat, berisikan orang-orang yang 
mempunyai hubungan kekerabatan yang sangat mendasar.5 Dari 

4   Kamisa. 1997. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia. Surabaya. Kartika. hlm. 306

5  JS Badudu. 2002. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta. Balai Pustaka.
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definisi di atas dapat dipahami bahwa keluarga adalah kumpulan 
kelompok primer yang tidak hanya berkumpul dan tergabung secara 
fisik atau biologis namun juga berkumpul dan tergabung secara 
psikologis.

 Kelompok primer ditandai oleh kadar keakraban-kedekatan-

keintiman yang tinggi dan tatap muka yang intensif. Karena anggota 

keluarga secara terus-menerus saling mengadakan modifikasi dari 
perilaku melalui interaksinya, maka keluarga adalah unit sosial yang 

berkembang dan bertumbuh terus yang berubah dan bersifat dinamis. 

Pribadi yang disosialisasikan belajar bagaimana menginterpretasi 

lingkungannya yang penuh makna, yang bersifat simbolis itu (terdiri 

dari norma, nilai makna-makna yang dimiliki bersama) dari kelompok 

acuan dengan siapa individu bersangkutan memiliki bersama 

identitas tertentu.6 Sedangkan makna kekeluargaan menurut Kamus 

Lengkap Bahasa Indonesia adalah sesuatu/perihal yang bersifat/

berciri keluarga. 7 

Kekeluargaan berasal dari kata keluarga yang mendapat 

awalan ke- dan akhiran -an. Keluarga sendiri berasal dari bahasa 

Sansekerta, kula artinya saya dan warga yang artinya orang disekitar 

kita. Keluarga memiliki makna orang yang masih sealiran darah 

dengan kita. Keluarga adalah satu unit sosial yang terdiri dari 

dua atau lebih orang yang dihubungkan oleh ikatan darah, ikatan 

perkawinan, atau adopsi dan hidup atau tinggal serumah atau 

mungkin tidak serumah. Sikap kekeluargaan memiliki makna sebagai 

perilaku yang menunjukkan sebuah manifestasi yang cenderung 

didasari rasa familiar yang tinggi dengan wujud responsible yang 

mempertimbangkan hubungan keakraban sebagai kedekatan keluarga 

kepada orang lain, sehingga dengan manifestasi tingkah lakunya ini 

menimbulkan keakraban rasa dekat seperti layaknya keluarga yang 

memiliki hubungan darah.8 

6  T.O. Ihromi. 1999. Bunga Rampai Sosiologi Keluarga. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 

Hlm. 278
7  Kamisa. Op cit. Hlm. 206

8  T.O. Ihromi. Bunga Rampai...op cit. Hlm. 269
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Di dalam Penjelasan Pasal 5 UU no 17 tahun 2012 tentang 

Perkoperasian9 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan 

“kekeluargaan” adalah Koperasi dalam melaksanakan usahanya 

mengutamakan kemakmuran anggota pada khususnya dan 

masyarakat pada umumnya, bukan kemakmuran orang-perseorangan.

 Pada tanggal 12 Juli 1951, Mohammad Hatta,10 Wakil Presiden 

RI ketika itu, dalam pidatonya melalui saluran stasiun radio untuk 

memperingati Hari Ulang Tahun Koperasi, mengatakan sebagai 

berikut: 

 ”Apabila kita membuka UUD 45 dan membaca serta menghayati 
isi Pasal 38, maka tampaklah di sana akan tercantum dua 
macam kewajiban atas tujuan yang satu. Tujuannya ialah 
menyelenggarakan kemakmuran rakyat dengan jalan menyusun 
perekonomian sebagai usaha bersama berdasar atas asas 
kekeluargaan. Perekonomian sebagai usaha bersama dengan 
berdasarkan kekeluargaan adalah koperasi, karena koperasilah 
yang menyatakan kerja sama antara mereka yang berusaha 
sebagai suatu keluarga. Di sini tak ada pertentangan antara 
majikan dan buruh, antara pemimpin dan pekerja. Segala 
yang bekerja adalah anggota dari koperasinya, sama-sama 
bertanggung jawab atas keselamatan koperasinya itu. 
Sebagaimana orang sekeluarga bertanggung jawab atas 
keselamatan rumah tangganya, demikian pula para anggota 
koperasi sama-sama bertanggung jawab atas koperasi mereka. 
”Makmur koperasinya, makmurlah hidup mereka bersama, rusak 
koperasinya, rusaklah hidup mereka bersama”. 11

Pasal 38 dalam pidato Mohammad Hatta tersebut adalah Pasal 
38 UUDS 1950, ketika itu memang Indonesia memasuki masa 

9  Berdasarkan putusan Perkara No. 28/PUU-XI/2013, pada 28 Mei 2014 memutuskan me-

nyatakan Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian bertentangan dengan 

UUD 1945 dan dinyatakan tidak mengikat seluruh isi Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 

tentang Perkoperasian. 

10  Karena besamya aktivitas Bung Hatta dalam gerakan koperasi, maka pada tanggal 17 Juli 

1953, beliau diangkat sebagai Bapak Koperasi Indonesia pada Kongres Koperasi Indonesia 

di Bandung. Pikiran-pikiran Bung Hatta mengenai koperasi antara lain dituangkan dalam 

bukunya yang berjudul Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun (1971).

11 Andjar Pachta W dkk. 2007. Hukum Koperasi Indonesia Pemahaman, Regulasi, Pendi-
dikan, dan Modal Usaha. Jakarta. Kencana Prenada Media Group. Hlm. 19
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transisi setelah Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949 

dinyatakan tidak berlaku lagi, dan Indonesia kembali kepada negara 

kesatuan yang tadinya dalam Konstitusi RIS dinyatakan sebagai 

negara serikat/federal.  Isi Pasal 38 UUDS 1950 sama persis dengan 
Pasal 33 UUD 1945 sebelum amandemen, yaitu:12

a. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas 

kekeluargaan;

b. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang 

menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara;

c. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya 

dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk 

kemakmuran rakyat.

Oleh karena itu Pasal 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 

1992 tentang Perkoperasian, yang menetapkan asas koperasi 

adalah kekeluargaan, sejalan dengan ketentuan di dalam konstitusi 

kita, yakni Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa 

perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama atas 

dasar asas kekeluargaan. Pada penjelasan Pasal 33 UUD 1945 

dinyatakan : Dalam Pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, 

produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan 

atau penilikan anggauta-anggauta masyarakat. Kemakmuran 

masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang-seorang. 

Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar 

atas usaha kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan 

itu ialah koperasi. Secara jelas penjelasan ini menyatakan bahwa 

bentuk usaha yang tepat dalam demokrasi ekonomi di Indonesia 

12 Bunyi Pasal 33 UUD 1945 setelah amandemen adalah:
 Pasal 33 UUD 1945 

(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan.

(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup 

orang banyak dikuasai oleh Negara.

(3) Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan 

dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan 

prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, 
kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi 

nasional.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.
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adalah Koperasi. Asas koperasi Indonesia adalah kekeluargaan yang 
sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Asas ini yang menjadi 
ciri watak sosial koperasi sebagai pelaku ekonomi dan kekeluargaan 
menjadi asasnya.

Asas kekeluargaan mengandung makna adanya prinsip 

kebersamaan (mutual help) dan kerja sama (group action). Prinsip 

kebersamaan mengandung makna bahwa kepemilikan bersama 

atas sumber produksi merupakan hal yang penting, dengan tetap 

memperhatikan unsur keadilan dalam bekerja-sama. 13

Perilaku yang disebut kekeluargaan adalah perilaku yang 

menganggap anggota kelompok satu dan yang lainnya seperti 

keluarga. Artinya harus dianggap seakan memiliki kedekatan 

fisik dan psikologis yang sangat erat. Hubungan antara anggota 

koperasi satu sama lain harus mencerminkan sebagai orang-orang 

yang bersaudara, satu keluarga. Rasa solidaritas harus dipupuk dan 

diperkuat. Asas kekeluargaan mencerminkan adanya kesadaran dari 

hati nurani manusia bahwa apa yang ada dan diusahakan di dalam 

koperasi adalah untuk dan dari anggota. Di pihak lain, manusia 

Indonesia memang mengakui kodrat kemanusiaannya sebagai 

makhluk pribadi yang mempunyai potensi, inisiatif dan daya kreasi, 

yang harus dikembangkan secara selaras, serasi dan seimbang di 

dalam kehidupan masyarakat. 

Di dalam beberapa referensi Landasan Kopersai dibagi menjadi 

3, yakni;14

a. Landasan Idiil adalah Pancasila, sebagai grundnorm, landasan 

hukum tertinggi yang berlaku di Indonesia

Norma adalah aturan atau pedoman bagi manusia dalam 

berperilaku> Norma merupakan perwujudan dari nilai. Sebuah 

13  Sugiharsono, 2009. “Sistem Ekonomi Koperasi Sebagai Solusi Masalah Perekonomian 

Indonesia”. Jurnal Ekonomi dan Pendidikan. Vol 6, No 1, April 2009. Yogyakarta: FISE 

Universitas Negeri Yogyakarta. Hlm. 7
14  Lihat Pasal 2 UU No 12 tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Pekoperasian.

Pasal 2

(1) Landasan idiil Koperasi Indonesia adalah Pancasila.

(2) Landasan strukturil Koperasi Indonesia adalah Undang-undang Dasar 1945 dan landasan 

geraknya adalah Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 beserta penjelasannya.

(3) Landasan mental Koperasi Indonesia adalah setia kawan dan kesadaran berpribadi.
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nilai mustahil dapat menjadi acuan berperilaku kalau tidak 

diwujudkan dalam sebuah norma. Dalam kehidupan sehari-hari 

kita akan dapat menemukan berbagai norma; norma agama, 

norma sosial termasuk norma hukum. Hans Kelsen adalah orang 

pertama yang mengenalkan bahwa norma hukum pada dasarnya 

berhirearki, dimana norma yang lebih rendah bersumber dan 

tidak boleh bertentangan dengan norma yang lebih tinggi. 

Artinya, setiap norma akan memperoleh validitasnya dari norma 

di atasnya, begitu seterusnya hingga sampai pada norma yang 

tertinggi. Norma tertinggi ini disebut sebagai Grundnorm. 
Sebagai norma tertinggi, Grundnorm tidak menemukan validitas 

dari norma diatasnya, karena memang tidak ada. Validitas 

Grundnorm terbentuk dari postulasi yang valid. Jika demikian, 

maka setiap norma dinyatakan valid apabila bersumber pada 

Grundnorm. 
Teori ini disebut stufenbau der rechtstheorie (teori 

pertingkatan hukum). Pancasila sebagai dasar (filsafat) negara 
mengandung makna bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam 

Pancasila menjadi dasar atau pedoman bagi penyelenggaraan 

bernegara. Konsekuensi dari rumusan demikian berarti seluruh 

pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan negara. 

Pancasila tetap menjadi dasar dan ideologi negara, hal itu sebatas 

pernyataan konstitusi. Karena Pancasila ada dalam konstitusi 

(UUD 1945), maka berdasarkan stufenbau der rechtstheorie Hans 

Kelsen, Pancasila berkedudukan sebagai grundnorm (norma 

dasar). Grundnorm adalah kaidah tertinggi, fundamental, dan 

menjadi inti (kern) setiap tatanan hukum dan negara. Grundnorm 

berada di atas Undang-Undang Dasar (konstitusi). Dalam 

ajaran mazhab sejarah hukum yang dipelopori Friedrich Carl 

von Savigny dan bertitik tolak pada volksgeist (jiwa bangsa), 

Pancasila dapat digolongkan sebagai volksgeist bangsa Indonesia.

b. Landasan Mental adalah Setia kawan dan kesadaran diri sendiri. 

Ini merupakan karakter yang lahir dan hidup bersama 

rasa kegotongroyongan yang ada di Indonesia. Setia kawan 

merupakan landasan untuk bekerjasama berdasarkan atas asas 

kekeluargaan. Di dalam Kamus Lengkap bahas Indonesia setia 

kawan diartikan sebagai bersahabat setia; berkawan setia. 

Sedangkan “setia” diartikan (1) berpegang teguh (pada janji, 

pendirian, dan sebagainya); patuh; taat: bagaimanapun berat 
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tugas yg harus dijalankannya, ia tetap -- melaksanakannya; ia 

tetap -- memenuhi janjinya; (2) tetap dan teguh hati (dalam 

persahabatan dan sebagainya.15 Setia berdekatan arti dengan 

taat atau patuh, hanya dalam makna setia terkandung makna 

lain yakni egalitarian. Kita sebagai manusia sosial yang tak bisa 

hidup secara individual berkewajiban taat dan patuh kepada 

semua yang berimplementasi kepada semua hal yang positif. 

Definisi lain, setia kawan adalah perasaan bersatu; sependapat 
dan sekepentingan; solider;  solidaritas, tenggang rasa yang 

sanggup merasakan dan ditunjukkan dalam bentuk toleransi 

kepada orang lain, serta bersedia mengulurkan tangan apabila 

diperlukan. 16

Kesadaran diri merupakan kesadaran akan diri berpribadi, 

keinsafan akan harga diri sendiri, merupakan hal yang mutlak 

harus ada dalam rangka meningkatkan derajat kehidupan. 

Kesadaran diri merupakan rasa tanggung jawab dan disiplin 

dalam meraih tujuan yang telah ditentukan.

Di dalam posisi inilah manusia secara pribadi dianggap 

sebagai makhluk  yang memiliki kemampuan individualitas. 

Individualitas berbeda dengan induvidualisme. Isme adalah 

mengenai pandangan dan perspektif, sedangkan –itas adalah 

mengenai kemampuan pribadi bertindak dan bertanggung jawab, 

hal ini berkaitan dengan aktivitas. Di dalam konteks koperasi 

artinya, anggota dididik mempunyai sifat “individualitas”, 

yakni memiliki kesadaran mengenai harga dirinya. Apabila ia 

telah sadar akan harga dirinya, tekadnya akan kuat membela 

kepentingan koperasinya. Kesadaran ini akan menumbuhkan 

kemauan dan kepercayaan pada diri sendiri dalam perkumpulan 

koperasi, kepercayaan diri ini akan menumbuhkan “self-help” 

dan oto-aktivitas untuk kepentingan bersama. Ingatannya akan 

tertuju kepada tujuan koperasi, yakni mensejahterakan anggota. 

Dengan kesadaran mengenai kodrat kemanusiaan yang demikian, 

maka setiap manusia Indonesia percaya bahwa dirinya tidak akan 

berkembang dengan baik apabila ia tidak bekerja sama dengan 

anggota masyarakat lainnya.

15  Kamisa. Op cit. Hlm. 498
16  http://artikata.com/arti-350838-setia+kawan.html. Diakses 4 Februari 2015. Jam 09.00 

WIB
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Kesadaran seperti itulah yang kemudian mendorong 

tumbuhnya sikap mental yang mengarah pada semangat 

kekeluargaan. Dengan demikian, dengan diangkatnya semangat 

kekeluargaan sebagai asas Koperasi, maka ia diharapkan 

dapat menumbuhkan kesadaran pada masing-masing orang 

yang terlibat dalam organisasi Koperasi, untuk senantiasa 

bekerjasama dengan anggota-anggota Koperasi lainnya, dengan 

rasa setia kawan yang tinggi. Rasa setia kawan yang tinggi ini 

sangat penting artinya bagi perkembangan usaha Koperasi. 

Sebab rasa setia kawan akan mendorong setiap anggota Koperasi 

untuk merasa sebagai satu keluarga besar yang senasib dan 

sepenanggungan dalam memenuhi hajat hidupnya. Disamping 

itu, kehendak untuk bersatu, bekerja sama dan tolong-menolong, 

memang hanya dapat tumbuh di dalam Koperasi. 17  

c. Landasan Struktural dan gerak  adalah Pasal 33 ayat (1) UUD 

1945

Konsti tusi  atau Undang-Undang Dasar  (bahasa 

Latin: constitutio) dalam negara adalah sebuah norma sistem 

politik dan hukum bentukan pada pemerintahan negara, 

biasanya dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis. Hukum 
ini tidak mengatur hal-hal yang terperinci, melainkan hanya 

menjabarkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar bagi peraturan-

peraturan lainnya. Dalam kasus bentukan negara, konstitusi 

memuat aturan dan prinsip-prinsip entitas politik dan hukum, 

istilah ini merujuk secara khusus untuk menetapkan konstitusi 

nasional sebagai prinsip-prinsip dasar politik, prinsip-prinsip 

dasar hukum termasuk dalam bentukan struktur, prosedur, 

wewenang dan kewajiban pemerintahan negara pada umumnya, 

Konstitusi umumnya merujuk pada penjaminan hak kepada 

warga masyarakatnya. Istilah konstitusi dapat diterapkan 

kepada seluruh hukum yang mendefinisikan fungsi pemerintahan 
negara. Istilah konstitusi berasal dari Bahasa Inggris yaitu 

“Constitution” dan berasal dari Bahasa Belanda “constitue” 

dalam bahasa latin “contitutio,constituere” dalam Bahasa 

Prancis yaitu “constiture” dalam Bahasa Jerman “vertassung” 

17  Revrisond Baswir. 2000. Koperasi Indonesia. Yogyakarta: Anggota IKAPI. Hlm. 39
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dalam ketatanegaraan RI diartikan sama dengan Undang-Undang 

Dasar. Konstitusi/UUD dapat diartikan peraturan dasar dan yang 

memuat ketentuan-ketentuan pokok dan menjadi satu sumber 

perundang- undangan. Konstitusi adalah keseluruhan peraturan 

baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara 

mengikat cara suatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu 

masyarakat negara. 18

Dalam rumusan UUD 1945 terdapat secara eksplisit ataupun 

implisit pandangan-pandangan dan nilai-nilai fundamental, UUD 

1945 disamping sebagai konstitusi politik (political constitution), 

juga merupakan konstitusi ekonomi (economic constitution), 

bahkan konstitusi sosial (social constitution). UUD 1945 sebagai 

sebuah konstitusi negara secara substansi, tidak hanya terkait 

dengan pengaturan lembaga-lembaga kenegaraan dan struktur 

pemerintahan semata. Namun Iebih dari itu, konstitusi juga 

memiliki dimensi pengaturan ekonomi dan kesejahteraan sosial 

yang tertuang di dalam Pasal 33 UUD 1945 19

Sedangkan arti penting Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 

adalah sebagai basis demokrasi ekonomi di Indonesia. Sri 

Edi Swasono pernah mengatakan bahwa  P a s a l  3 3  Ay a t 

(1) UUD 1945 menegaskan, bahwa “Perekonomian disusun 

sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan”. 

Perkataan disusun artinya “direstruktur”. Seorang strukturalis 

pasti mengerti arti “disusun” dalam konteks restrukturisasi 

ekonomi, merubah ekonomi kolonial menjadi ekonomi 

nasional, menghilangkan subordinasi ekonomi (yang tidak 

emancipatory) dan menggantinya dengan demokrasi ekonomi 

(yang participatory dan emancipatory). Di dalam Penjelasan 

Pasal 33 UUD 1945 “… Perekonomian berdasar atas demokrasi 

ekonomi, kemakmuran bagi semua orang. Sebab itu cabang-

cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai 

hajad hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Kalau 

tidak tampuk produksi jatuh ke tangan orang-orang yang 

18  http://id.wikipedia.org/wiki/Konstitusi diakses 2 Februari 2015 jam 17.30 wib
19  Kuntana Magnar, Inna Junaenah, dan Giri Ahmad Taufk, Tafsir MK Atas Pasal 33  UUd 

1945: (Studi Atas Putusan MK Mengenai Judicial Review UU No. 7/2004, UU No. 22/2001, 

dan UU No. 20/2002), Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 1, Februari 2010,  Hlm, 112.
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berkuasa dan rakyat banyak ditindasinya …”. Bukankah sudah 

diprediksi oleh UUD 1945 bahwa orang-orang yang berkuasa 

akan menyalahgunakan kekuasaan, akan habis-habisan ber-KKN 

karena melalaikan asas kekeluargaan. Bukankah terjadinya 

ketidakadilan sosial-ekonomi mass poverty, impoverishmen 
dan disempowerment terhadap rakyat karena tidak hidupnya 

asas kekeluargaan atau brotherhood  di antara kita? Dalam 

kebersamaan dan asas kekeluargaan, keadilan sosial-ekonomi 

implisit di dalamnya. 20

2. Tujuan dan Fungsi Koperasi
Tujuan Koperasi terdapat di dalam Pasal 3, sedangkan fungsi 

Koperasi diatur di dalam Pasal 4. 

 Pasal 3

 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. 

Tujuan utama Koperasi Indonesia adalah meningkatkan 

kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada 

umumnya. Koperasi Indonesia adalah perkumpulan orang-orang, 

bukan perkumpulan modal sehingga laba bukan merupakan 

ukuran utama kesejahteraan anggota. Manfaat yang diterima 

anggota lebih diutamakan daripada laba. Meskipun demikian 

pengelolaan koperasi harus tetap memperhatikan prinsip ekonomi, 

dimana ketika pendapatan koperasi semakin meningkat maka 

kesejahteraan anggota juga akan meningkat. Untuk meningkatkan 

tujuan tersebut, koperasi melakukan usaha bersama sesuai dengan 

ketentuan yang sudah disepakati di dalam anggaran dasar. Apabila 

kesejahteraan anggota meningkat, maka masing-masing anggota 

akan berkontribusi secara ekonomi dalam kehidupan masyarakat, 

konstribusi tersebut sebanding dengan peningkatan kesejahteraan 

koperasi. Kontribusi ekonomi dalam masyarakat tersebut akan 

20 Sri Edi Swasono. Pasal 33 UUD 1945 Harus Dipertahankan, Jangan Dirubah, boleh 

ditambah ayat. 1999. artikel
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berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Dengan 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka berarti koperasi telah 

berkonstribusi dalam ikut serta membangun tatanan perekonomian 

Nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju ,adil ,dan 

makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. 

Hal yang tidak jauh berbeda juga pernah dinyatakan oleh Bapak 

Koperasi Republik Indonesia, Mohammad Hatta, bahwa tujuan 

koperasi bukanlah mencari laba yang sebesar-besarnya, melainkan 

melayani kebutuhan bersama dan wadah partisipasi pelaku ekonomi 

skala kecil. 

Dalam hal apa kesejahteraan anggota akan meningkat ? Hal 

tersebut tergantung pada keahlian pengelola koperasi. Keahlian 

tersebut berkaitan dengan strategi Memaksimumkan keuntugan 

(Maximize profit), Memaksimumkan nilai perusahaan (Maximize the 
value of the firm) dan meminiumkan biaya operasional (minimize over 
heat). Tentu keahlian tidak akan berarti mana kala tidak didukung 

dengan standar moral yang baik, jauh dari moral hazard. 
Dari penjelasan yang penulis terangkan tersebut, apabila 

dissitemasikan maka tujuan koperasi dapat digolongkan ke dalam 

3 (tiga) aspek kepentingan, yakni:

a. Tujuan bagi Kepentingan Anggota

 Anggota di dalam koperasi selain sebagai subyek juga berfungsi 

sebagai obyek. Sebagai subyek anggota adalah pemilik mandat, 

sedangkan sebagai obyek maka anggota adalah obyek yang akan 

dikenai kemanfaatan oleh koperasi, berupa: 

1) Pemberian jasa/pelayanan yang bermanfaat bagi anggota 

sesuai jenis koperasi

2) Meningkatkan taraf kesejahteraan anggota

3) Memberikan edukasi dan penguatan moril maupun materiil

b. Tujuan bagi Kepentingan Masyarakat

 Keberadaan koperasi setelah memberikan manfaat kepada 

anggota, sudah pasti akan berkontribusi bagi peningkatan 

kesejahteraan masyarakat, antara lain berupa ; peningkatan 

jumlah lapangan kerja, penguatan golongan ekonomi lemah, 

dan lain sebagainya.

c. Tujuan bagi Kepentingan Negara/Pemerintah

 Secara ideal koperasi adalah salah satu pelaksana roda ekonomi 

negara, hal tersebut sebagai perwujudan pelaksanaan Pasal 
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33 UUD 1945. Dengan demikian koperasi sebagai motor 

ekonomi yang dapat membantu program pembangunan ekonomi 

pemerintah. Koperasi juga berperan sebagai alat perjuangan 

ekonomi utnuk mempertinggi kemakmuran dan kesejahteraan 

masyarakat.

 Mengenai fungsi dan peran Koperasi diatur di dalam Pasal 4.

Pasal 4 

Fungsi dan peran Koperasi adalah:

a. membangun dan mengembangkan potesi dan kemampuan 

ekonomi anggota pada  khususnya dan pada masyarakat pada 

umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan 

sosialnya; 

b. berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi 

kualitas kehidupan manusia dan masyarakat;

c. memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan 

dan ketahanan perkonomian nasional dengan koperasi 

sebagai sokogurunya;

d. berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan 

perkonomian nasional yang merupakan usaha bersama 

berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Di dalam penjelasan UU Koperasi tersebut dinyatakan bahwa 

bunyi Pasal 4 tersebut telah cukup jelas. Namun pertanyaannya 

adalah dalam konteks apa kontribusi koperasi dalam mewujudkan 

fungsi dan peran tersebut? Apabila dijabarkan secara sistematis 

sebagai berikut.

a. Membangun dan mengembangkan potesi dan kemampuan ekono-

mi anggota pada  khususnya dan pada masyarakat pada umumnya 

untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya; 

 Kekuatan koperasi bukan terletak pada modal, tetapi pada 

anggota. Rerata kemampuan ekonomi anggota koperasi tidaklah 

tinggi atau bisa dikatakan relatif kecil. Faktor kuantiti atau faktor 

kali inilah yang digunakan koperasi sebagai inti dari kekuatan 

koperasi. Melalui koperasi, potensi dan kemampuan ekonomi 

yang relatif kecil itu dihimpun sebagai satu kesatuan, sehingga 

dapat membentuk kekuatan yang lebih besar karena adanya 

faktor kali. Semakin faktor kali ini tinggi maka peluang untuk 

meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat 

pada umumnya dan anggota koperasi pada khususnya juga akan 
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semakin besar. Tentu dampak pertama yang merasakan hasil 

positif dari koperasi adalah anggotanya.

b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas 

kehidupan manusia dan masyarakat ;

 Peningkatan kualitas kehidupan hanya bisa dicapai koperasi 

jika koperasi dapat menjadi elevator dalam membangun dan 

meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota-anggotanya 

serta masyarakat disekitarnya. Secara sederhana apabila 

tingkat kesejahteraan masyarakat meningkat, maka kualitas 

kehidupannya juga akan meningkat. Sebagai contoh, apabila 

dahulu mandi dan buang hajat di sungai dianggap biasa, maka 

seiring peningkatan kualitas hidup maka perilaku tersebut 

dihindari karena dianggap dapat mengganggu kesehatan. Secara 

kelembagaan, koperasi diharapkan juga dapat berfungsi sebagai 

wadah kerja sama ekonomi antar anggota, sehingga anggota 

koperasi menjadi lebih berdaya dan mampu meningkatkan 

kualitas kehidupan manusia dan masyarakat pada umumnya. 

c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan 

dan ketahanan perkonomian nasional dengan koperasi sebagai 

sokogurunya ;

 Koperasi adalah bentuk usaha yang sebenarnya secara tersirat 

diamanahkan dalam konstitusi. Bahkan di dalam konstitusi 

UUDS 1950 secara jelas bentuk usaha koperasi disebutkan. 

Karena bangunan asas kekeluargaan yang menjadi landasan 

maka koperasi menjadi spesial. Semestinya koperasi dapat 

menyatukan dan mengembangkan daya usaha orang-orang baik 

sebagai pribadi maupun sebagai warga masyarakat, karena asas 

kekeluargaan yang demikian. Sehingga dengan berkumpulnya 

potensi tertsebut, semeestinya koperasi juga dapat memainkan 

peranannya dalam menggalang dan memperkokoh perekonomian 

rakyat. Kuncinya adalah kinerja yang tangguh, efektif, efisien 
dan didukung dengan standar moral yang tinggi.sehingga dapat 

meningkatkan taraf perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan 

dan ketahanan perekonomian nasional.

d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perkonomian 

nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas 

kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

 Sebagai bagian dari pelaku ekonomi dalam sistem demokrasi 

ekonomi Pancasila, bahkan sebagai pelaksana amanah Pasal 
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33 ayat (1) UUD 1945, koperasi memiliki tanggung jawab 

yang tidak ringan. Koperasi harus berkontribusi dalam usaha 

pemerintah untuk mengembangkan perekonomian nasional. 

Oleh karena itu dibutuhkan sinergitas dengan pelaku-pelaku 

ekonomi lainnya, misalnya perbankan. Jiwa dan semangat 

sistem demokrasi ekonomi Pancasila yang berlandasakan asas 

kekeluargaan yang merupakan sistem ekonomi negera kita 

harus mampu diterjemahkan secara operasional oleh koperasi. 

Kemampuan inilah yang akan melabel apakah koperasi dapat 

mengemban amanat konstitusi dengan baik.
 

Sebenarnya di dalam UU No 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian 

lebih simpel/sederhana namun jelas dalam menyebutkan mengenai 

landasan, asas dan tujuan Koperasi (UU ini oleh  Mahkamah 

Konstitusi sudah dinyatakan tidak berlaku) 21. Hal tersebut 

dinyatakan di dalam:

 Pasal 2

 Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

 Pasal 3

 Koperasi berdasar atas asas kekeluargaan.

 Pasal 4

 Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan Anggota pada 

khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai 

bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian 

nasional yang demokratis dan berkeadilan.

3. Prinsip Koperasi
Di dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, “prinsip” 

diterjemahkan “kebenaran yang menjadi dasar pokok pemikiran 

seseorang.22 Sehingga ketika dimaknai sebagai prinsip koperasi maka 

21 Berdasarkan putusan Perkara No. 28/PUU-XI/2013, pada 28 Mei 2014 memutuskan me-

nyatakan Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian bertentangan dengan 

UUD 1945 dan dinyatakan tidak mengikat seluruh isi Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 

tentang Perkoperasian. Artinya yang berlaku adalah UU sebelumnya, yakni UU No 25 

tahun 1992 tentang Perkoperasian. 

22 Kamisa. Op cit. hlm 423
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hal tersebut berarti nilai-nilai yang diantu oleh koperasi. Banyak 

para ahli mengutarakan mengenai prinsip-prinsip koperasi yang 

satu dengan yang lainnya tidak sama persis, namun demikian ada 

titik benang merah kesamaan. Berikut beberapa nilai atau prinsip 

koperasi yang dikemukakan oleh para ahli.

a. Prinsip Koperasi Menurut para Ahli

1) Prinsip-Prinsip Koperasi Munker

Prinsip tersebut meliputi:

a) Keanggotaan bersifat sukarela/volunter

b) Keanggotaan terbuka

c) Pengembangan anggota

d) Identitas anggota sebagai pemilik dan pelanggan

e) Manajemen dan pengawasan dilaksanakan secara 

demokratis

f) Koperasi sebagai kumpulan orang-orang

g) Modal yang berkaitan dengan aspek sosial tidak dibagi

h) Efisiensi ekonomi dari perusahaan koperasi
i) Perkumpulan dengan sukarela

j) Kebebasan dalam pengambilan keputusan dan penetapan 

tujuan 

k) Pendistribusian yang adil dan merata akan hasil-hasil 

ekonomi

l) Pendidikan anggota

2) Prinsip-Prinsip Koperasi Herman Schulze

Prinsip tersebut meliputi:

a) Swadaya

b) Daerah kerja tak terbatas

c) SHU untuk cadangan dan untuk dibagikan kepada 

anggota

d) Tanggung jawab anggota terbatas

e) Pengurus bekerja dengan mendapat imbalan

f) Usaha tidak terbatas tidak hanya untuk anggota

3) Prinsip-Prinsip Koperasi Raiffeisen

a) Swadaya

b) Daerah kerja terbatas

c) SHU untuk cadangan

d) Tanggung jawab anggota tidak terbatas

e) Pengurus bekerja atas dasar kesukarelaan
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f) Usaha hanya kepada anggota

g) Keanggotaan atas dasar watak, bukan uang

4) Prinsip-Prinsip Koperasi ICA (International Cooperation 

Alliance)23

Prinsip-prinsip tersebut meliputi:

a) Keanggotaan koperasi secara sukarela dan terbuka tanpa 

adanya pembatasan yang dibuat-buat

b) Kepemimpinan atau pengendalian oleh anggota yang 

demokratis atas dasar satu orang satu suara

c) Adanya partisipasi ekonomi anggota koperasi dalam hal 

modal, dengan ketentuan modal menerima bunga yang 

terbatas (bila ada) dan 

d) Semua koperasi harus melaksanakan pendidikan dan 

pelatihan secara terus menerus

e) Gerakan koperasi harus melaksanakan kerjasama 

yang erat, baik ditingkat regional, nasional maupun 

internasional

f) Kepedulian terhadap komunitas

5) Prinsip-Prinsip Koperasi Rochdale 

 Prinsip ini dipelopori oleh 28 koperasi konsumsi di Rochdale, 
Inggris (1944) dan menjadi acuan bagi koperasi diseluruh 

dunia. Prinsip ini meliputi:

a) Pengawasan secara demokratis

b) Keanggotaan yang terbuka dan sukarela

c) Bunga atas modal dibatasi

d) Pembagian sisa hasil usaha kepada anggota sebanding 

dengan jasa masing-masing anggota

e) Penjualan sepenuhnya dengan tunai

f) Barang-barang yang dijual harus asli dan tidak yang 

dipalsukan

g) Menyelenggarakan pendidikan kepada anggota dengan 

prinsip-prinsip anggota

h) Netral terhadap politik dan agama

23 ICA didirikan pada tahun 1895 merupakan organisasi gerakan koperasi tertinggi di dunia. 
ICA melakukan penyempurnaan melalui Kongres ICA tahun 1995 di Manchester, Inggris 

tahun 1995. ICA berhasil merumuskan pernyataan tentang jati diri koperasi (Identity 

Cooperative ICA Statement/ICIS)
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b. Prinsip-Prinsip koperasi berdasarkan UU Perkoperasian di 

Indonesia

1) UU nomor 79 Tahun 1958 tentang Perkumpulan Koperasi 
belum secara jelas mengatur mengenai Prinsip-Prinsip 

koperasi. Namun di dalam Pasal 2 ayat (1) dinyatakan:

(1) Koperasi ialah suatu perkumpulan yang beranggotakan 

orang-orang atau badan-badan hukum yang tidak 

merupakan konsentrasi modal, dengan ketentuan-

ketentuan sebagai berikut:

a. Berazas kekeluargaan (gotong royong);

b. Bertujuan memperkembangkan kesejahteraan 

anggotanya pada khususnya dan kesejahteraan 

masyarakat dan daerah bekerjanya pada umumnya;

c. Dengan berusaha : 1.Mewajibkan dan menggiatkan 

anggotanya untuk menyimpan secara teratur; 

2.Mendidik anggotanya kearah kesadaran 

berkoperasi; 3.Menyelenggarakan salah suatu atau 

beberapa usaha dalam lapangan perekonomian;

d. Keanggotaan berdasar sukarela mempunyai 

kepentingan, hak dan kewajiban yang sama, dapat 

diperoleh dan diakhiri setiap waktu menurut 

kehendak yang berkepentingan, setelah syarat-

syarat dalam anggaran dasar dipenuhi;

e. Akta pendirian menurut ketentuan-ketentuan dan 

telah didaftarkan sebagaimana ditetapkan dalam 

Undang-undang ini.

2) UU nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok 

Perkoperasian

 Di dalam UU ini tidak dikenal kata prinsip, tapi menggunakan 

kata sendi-sendi dasar. Hal tersebut dinyatakan di dalam 

Pasal 6.

 Sendi-sendi dasar Koperasi Indonesia adalah:

1. sifat keanggotaannya sukarela dan terbuka untuk setiap 

warga negara Indonesia,

2. rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi, sebagai 

pencerminan demokrasi dalam Koperasi,

3. pembagian sisa hasil usaha diatur menurut jasa masing-

masing anggota,

4. adanya pembatasan bunga atas modal,
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5. mengembangkan kesejahteraan anggota khususnya 

dan masyarakat pada umumnya, usaha dan ketata-

laksanaannya bersifat terbuka,

6. Swadaya, swakerta dan swasembada sebagai pencer-

minan dari pada prinsip dasar : percaya pada diri sendiri.

3) UU nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

 Mengenai prinsip-prinsip koperasi diatur di dalam Pasal 5.

(1) Koperasi melaksanakan prinsip Koperasi sebagai berikut;

a. keanggotaan bersifat suka rela dan terbuka;

b. pengelolaan dilaksanakan secara demokratis;

c. pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding 

dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;

d. pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;

e. kemandirian.

(2)  Dalam mengembangkan Koperasi ,maka Koperasi 

melaksanakan pula prinsip Koperasi sebagai berikut:

a.  pendidikan perkoperasian;

b.  kerja sama antar Koperasi.
\

Berdasarkan Pasal 5 UU nomor 25 Tahun 1992 tentang 

Perkoperasian maka prinsip Koperasi ada 7 (tujuh), yaitu:

(1) keanggotaan bersifat suka rela dan terbuka;

 Koperasi berbeda dengan Perseroan Terbatas. Keanggotaan 

koperasi bersifat sukarela, tanpa paksaan dan terbuka bagi 

semua orang yang mampu dan berkehendak menggunakan 

jasa koperasi dengan syarat yang bersangkutan harus 

bersedia menerima tanggung jawab keanggotaan, tanpa 

diskriminasi jender, sosial, rasial, politik atau agama

(2) pengelolaan dilaksanakan secara demokratis;

 Koperasi bukanlah organisasi yang didesain saling 

mensubordinat antar anggota. Di dalam Koperasi ada 

kesetaraan. Kesetaraan anggota inilah yang menjamin 

prinsip pengelolaan secara demokratis. Para anggota koperasi 

dapat secara aktif berpartisipasi dalam penetapan kebijakan 

maupun keputusan arah operasional koperasi. Setiap anggota 

memiliki kedudukan dan suara yang seimbang.

(3) pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding 

dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;

 Prinsip ini disebut juga dengan Prinsip Partisipasi Ekonomi 

Anggota yang Seimbang. Arti seimbang adalah berkorelasi 
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terhadap pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi. 

Anggota koperasi menyumbang secara adil berdasarkan 

kemampuan dan kemauan ke dalam modal koperasi. Berbeda 

dengan hak suara, untuk pembagian SHU tidaklah berlaku 

prinsip seimbang atau sama. Penentuan besarnya SHU 

didasarkan pada kontribusi anggota secara ekonomi.

(4) pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;

 Prinsip ini juga merupakan konsekuensi dari adanya 

prinsip ketiga. Anggota akan menerima kompensasi yang 

terbatas, yang memungkinkan apabila koperasi mengalami 

keuntungan/surplus, berdasarkan besar kecilnya kontribusi 

anggota terhadap modal koperasi.  

(5) kemandirian.

 Koperasi memiliki karakter mandiri, artinya fungsi self help  
menjadi ciri khas. Koperasi adalah kumpulan dari dan untuk 

anggota.

(6) Pendidikan Perkoperasian

 Sebagai sebuah kata benda koperasi adalah sebuah institusi/

badan usaha. Namun sebagai sebuah pandangan ekonomi 

koperasi memiliki definisi yang terus menyempurna, 

artinya terus berjalan. Untuk itu pendidikan, pelatihan dan 

pengembangan perkoperasian menjadi sesuatu yang penting. 

Secara internal koperasi harus mengadakan pendidikan dan 

pelatihan bagi para anggota, pengerus maupun pengelola, 

agar kemanfaatan koperasi juga senantiasa bertumbuh.

(7) Kerjasama anatar Koperasi

 Demi menumbuhkan dan memberikan pelayanan yang 

maksimal kepada anggota, maka kerjasama antar koperasi 

dan antar institusi menjadi pilihan wajib yang harus diambil 

oleh pengelola. 

 Di dalam penjelasan Pasal 5 lebih secara terperinci 

menjelaskan mengenai prinsip-prinsip tersebut. 

 Pasal 5

 Prinsip Koperasi merupakan satu kesatuan dan tidak 

dapat dipisahkan dalam kehidupan berkoperasi. Dengan 

melaksanakan keseluruhan prinsip tersebut Koperasi 

mewujudkan dirinya sebagai badan usaha sekaligus sebagai 

gerakan ekonomi rakyat yang berwatak sosial.
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 Ayat (1)

 Prinsip Koperasi ini merupakan esensi dari dasar kerja 

Koperasi sebagai badan usaha dan merupakan ciri khas dan 

jati diri Koperasi yang membedakannya dari badan usaha 

lain.

 Huruf a

 Sifat kesukarelaan dalam keanggotaan Koperasi mengandung 

makna bahwa menjadi anggota Koperasi tidak boleh 

dipaksakan oleh siapapun. Sifat kesukarelaan juga 

mengandung makna bahwa seorang anggota dapat 

mengundurkan diri dari Koperasinya sesuai dengan syarat 

yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Koperasi. Sedangkan 

sifat terbuka memiliki arti bahwa dalam keanggotaan tidak 

dilakukan pembatasan atau diskriminasi dalam bentuk 

apapun.

 Huruf b

 Prinsip demokrasi menunjukkan bahwa pengelolaan Koperasi 

dilakukan alas kehendak dan keputusan para anggota. 

Para anggota itulah yang memegang dan melaksanakan 

kekuasaan tertinggi dalam Koperasi.

 Huruf c

 Pembagian sisa hasil usaha kepada anggota dilakukan tidak 

semata-mata berdasarkan modal yang dimiliki seseorang 

dalam Koperasi tetapi juga berdasarkan perimbangan jasa 

usaha anggota terhadap Koperasi. Ketentuan yang demikian 

ini merupakan perwujudan nilai kekeluargaan dan keadilan.
 

 Huruf d

 Modal dalam Koperasi pada dasarnya dipergunakan untuk 

kemanfaatan anggota dan bukan untuk sekedar mencari 

keuntungan. Oleh karena itu balas jasa terhadap modal 

yang diberikan kepada para anggota juga terbatas, dan tidak 

didasarkan semata-mata alas besarnya modal yang diberikan. 

Yang dimaksud dengan terbatas adalah wajar dalam arti 

tidak melebihi suku bunga yang berlaku di pasar.

 Huruf e

 Kemandirian mengandung pengertian dapat berdiri 

sendiri, tanpa bergantung pada pihak lain yang dilandasi 
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oleh kepercayaan kepada pertimbangan, keputusan, 

kemampuan, dan usaha sendiri. Dalam kemandirian 

terkandung pula pengertian kebebasan yang bertanggung 

jawab, otonomi,swadaya,berani mempertanggungjawabkan 

perbuatan sendiri, dan kehendak untuk mengelola diri 

sendiri.

 Ayat (2)

 Di samping kelima prinsip sebagaimana dimaksud 

dalam Ayat (1), untuk pengembangan dirinya koperasi 

juga melaksanakan dua prinsip Koperasi yang lain yaitu 

pendidikan perkoperasian dan kerja sama antar koperasi.
  

 Penyelenggaraan pendidikan perkoperasian dan kerja sama 

antar koperasi merupakan prinsip Koperasi yang penting 

dalam meningkatkan kemampuan, memperluas wawasan 

anggota, dan memperkuat solidaritas dalam mewujudkan 

tujuan Koperasi. Kerja sama dimaksud dapat dilakukan 

antar koperasi di tingkat lokal, regional, nasional, dan 

internasional.

4) UU nomor 17 Tahun 20112 tentang Perkoperasian

UU ini memberikan perbedaanantara nilai dan prinsip. Nilai 

diatur di Pasal  5 sedangkan Prinsip diatur di dalam Pasal 6 .

Pasal 5

(1)  Nilai yang mendasari kegiatan Koperasi yaitu:

a. kekeluargaan;

b. menolong diri sendiri;

c. bertanggung jawab;

d. demokrasi;

e. persamaan;

f. berkeadilan; dan

g. kemandirian.

(2)  Nilai yang diyakini Anggota Koperasi yaitu:

a.  kejujuran;

b. keterbukaan;

c.  tanggung jawab; dan

d.  kepedulian terhadap orang lain.
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Pasal 6

(1)  Koperasi melaksanakan Prinsip Koperasi yang meliputi:

a.  Keanggotaan Koperasi bersifat sukarela dan terbuka;

b. Pengawasan oleh Anggota diselenggarakan secara 

demokratis;

c.  Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi 

Koperasi;

d.  Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom, 

dan independen;

e.  Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan 

bagi Anggota, Pengawas, Pengurus, dan karyawannya, 

serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang 

jati diri, kegiatan, dan kemanfaatan Koperasi;

f.  Koperasi melayani anggotanya secara prima dan 

memperkuat Gerakan Koperasi, dengan bekerja sama 

melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional, 

regional, dan internasional; dan

g.  Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan 

bagi lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijakan 

yang disepakati oleh Anggota.

(2)  Prinsip Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

menjadi sumber inspirasi dan menjiwai secara keseluruhan 

organisasi dan kegiatan usaha Koperasi sesuai dengan 

maksud dan tujuan pendiriannya.
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C. LAMBANG KOPERASI

Lambang merupakan identitas yang menunjukkan ciri khas dan di 

dalamnya terkandung visi, perspektif dan semangat untuk mencapai 

visi tersebut. Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil 

Menengah (Permen KUKM) NOMOR: 02/Per/M.KUKM/IV/2012 

tentang Penggunaan Lambang Koperasi Indonesia, maka mulai tanggal 

17 April 2012 telah terjadi penggantian lambang koperasi. Pada lambang 

lama yang digunakan adalah: 

Pergantian ke lambang baru didasarkan pada Surat Keputusan 

Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Nomor SKEP/14/Dekopin-A/

III/2012 tanggal 30 Maret 2012 tentang Perubahan Lambang/logo 

Koperasi Indonesia. Dan sejak tanggal 17 April 2012 berdasarkan 

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Permen KUKM) 

NOMOR : 02/Per/M.KUKM/IV/2012 tentang Penggunaan Lambang 

Koperasi Indonesia, maka logo yang digunakan adalah:

Lambang tersebut dinamakan Logo Sekuntum Bunga Teratai 

bertuliskan KOPERASI INDONESIA. Peraturan Menteri tersebut terdiri 

dari 7 pasal. Beberapa pasal yang penting terkait pergantian lambang 

tersebut adalah.
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1. Kewajiban seluruh Koperasi untuk memakai dan atau menyesuaikan 

penggunaan lambang baru

Pasal 2 tertulis bahwa:

 “Bagi Gerakan Koperasi diseluruh Indonesia agar segera 

menyesuaikan penggunaan lambang koperasi Indonesia, sebagaimana 

pada Lampiran Peraturan Menteri ini.”

 Pada Pasal 3 tertulis:

 “Bagi koperasi yang masih memiliki kop surat dan tatalaksana 

administrasi lainnya dengan menggunakan lambang koperasi 

Indonesia yang lama, diberi kesempatan selambat-lambatnya pada 

tanggal 12 Juli 2012 telah menyesuaikan dengan lambang koperasi 

Indonesia yang baru.”

2. Mulai berlakunya lambang baru

 Pasal 6 tertulis bahwa:

 “Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri ini maka Lambang 

Koperasi yang lama dinyatakan tidak berlaku.”

Arti lambang baru sebagaimana dimaksud diatas terdapat di dalam 

lampiran ke-2 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 

(Permen KUKM ) NOMOR : 02/Per/M.KUKM/IV/2012., sebagai berikut.

Arti Gambar dan Penjelasan Lambang Koperasi: 

1.  Lambang Koperasi Indonesia dalam bentuk gambar bunga yang 

memberi kesan akan perkembangan dan kemajuan terhadap 

perkoperasian di Indonesia, mengandung makna bahwa Koperasi 

Indonesia harus selalu berkembang, cemerlang, berwawasan, variatif, 

inovatif sekaligus produktif dalam kegiatannya serta berwawasan 

dan berorientasi pada keunggulan dan teknologi; 

2.  Lambang Koperasi Indonesia dalam bentuk gambar 4 (empat) sudut 

pandang melambangkan arah mata angin yang mempunyai maksud 

Koperasi Indonesia: 

a.  sebagai gerakan koperasi di Indonesia untuk menyalurkan 

aspirasi; 

b.  sebagai dasar perekonomian masional yang bersifat kerakyatan; 

c.  sebagai penjunjung tinggi prinsip nilai kebersamaan, kemandi-

rian,keadilan dan demokrasi; 

d.  selalu menuju pada keunggulan dalam persaingan global. 
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3.  Lambang Koperasi Indonesia dalam bentuk Teks Koperasi Indonesia 

memberi kesan dinamis modern, menyiratkan kemajuan untuk terus 

berkembang serta mengikuti kemajuan jaman yang bercermin pada 

perekonomian yang bersemangat tinggi, teks Koperasi Indonesia 

yang berkesinambungan sejajar rapi mengandung makna adanya 

ikatan yang kuat, baik didalam lingkungan internal Koperasi 

Indonesia maupun antara Koperasi Indonesia dan para anggotanya; 

4.  Lambang Koperasi Indonesia yang berwarna Pastel memberi kesan 

kalem sekaligus berwibawa, selain Koperasi Indonesia bergerak pada 

sektor perekonomian, warna pastel melambangkan adanya suatu 

keinginan, ketabahan, kemauan dan kemajuan serta mempunyai 

kepribadian yang kuat akan suatu hal terhadap peningkatan 

5.  Lambang Koperasi Indonesia dapat digunakan pada papan 

nama kantor, pataka, umbul-umbul, atribut yang terdiri dari pin, 

tanda pengenal pegawai dan emblem untuk seluruh kegiatan 

ketatalaksanaan administratif oleh Gerakan Koperasi di Seluruh 

Indonesia; 

6.  Lambang Koperasi Indonesia menggambarkan falsafah hidup 

berkoperasi yang memuat : 

a. Tulisan: Koperasi Indonesia yang merupakan identitas lambang; 

b.  Gambar: 4 (empat) kuncup bunga yang saling bertaut 

dihubungkan bentuk sebuah lingkaran yang menghubungkan 

satu kuncup dengan kuncup lainnya, menggambarkan seluruh 

pemangku kepentingan saling bekerja sama secara terpadu dan 

berkoordinasi secara harmonis dalam membangun Koperasi 

Indonesia; 

c.  Tata Warna : 

1.  Warna hijau muda dengan kode warna C:10,M:3,Y:22,K:9; 

2.  Warna hijau tua dengan kode warna C:20,M:0,Y:30,K:25; 

3.  Warna merah tua dengan kode warna C:5,M:56,Y:76,K:21; 

4.  Perbandingan skala 1 : 20.
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Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana orang memilih 

penggunaan sumber-sumber daya produksi yang langka  atau terbatas 

untuk memproduksi berbagai komoditi, dan menyalurkannya ke  berbagai 

anggota masyarakat untuk segera dikonsumsi dengan tujuan proses tersebut 

menghasilkan keuntungan. Secara sederhana maka ilmu ekonomi itu 

merupakan usaha manusia untuk memenuhi  kebutuhannya dalam mencapai 

kemakmuran yang diharapkan, dengan memilih  penggunaan sumber daya 

produksi yang sifatnya langka/terbatas itu. Dalam usaha mewujudkan 

itu berbagai usaha dilakukan salah satunya adalah mendirikan dan atau 

bergabung ke dalam koperasi.

Sudah sejak lama bangsa Indonesia mengenal hal yang disebut 

kekeluargaan dan gotong royong, hal itu telah sekian lama dipraktekan oleh 

nenek moyang kita. Kebiasaan ini lah yang menjadi dasar atau pedoman 

pelaksanaan koperasi. Di Indonesia, perjalanan dan eksistensi koperasi tidak 

bisa dilepaskan begitu saja dari hiruk pikuk politik yang terjadi. Di dalam 

Bab ini akan dibahas perjalanan koperasi dari sebelum masa kemerdekaan 

hingga zaman Orde Lama.

A. MASA PENJAJAHAN BELANDA

1. Masa Awal; Raden Aria Wiriatmadja pada Tahun 1896
Harus diakui, bahwa kelahiran koperasi di Indonesia pada 

awalnya adalah tidak disain secara struktural. Tetapi koperasi justru 

tumbuh secara alami. Gerakan koperasi pertama Indonesia itu lahir 

dari inisatif Raden Aria Wiriatmadja pada tahun 1896. Dia adalah 

BAB II

SEJARAH KOPERASI DI INDONESIA

MASA PENJAJAHAN HINGGA ORDE 

LAMA
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seorang patih di Purwokerto (Banyumas), beliau berjasa menolong 

golongan lemah, utamanya para pegawai rendahan. Dengan bantuan 

dari E. Siegberg seorang Asisten Residen Purwokerto, Raden 

Aria mendirikan De Poerwokertosche Hulp-en Spaarbank der 

Inlandsche Hoofden” yang berarti “Bank Simpan Pinjam para Priyayi 

Purwokerto”. Cita-cita Wiriatmadja ini juga mendapat dukungan 

dari De Wolf van Westerrode, pengganti Siegberg. 

De Wolf van Westerrode belajar tentang koperasi yang ada di 
Jerman. Ketika ia cuti ke Eropa dipelajarinya cara kerja Wolksbank 
secara Raiffeisen (koperasi simpan-pinjam untuk kaum tani) dan 
Schulze-Delitzsch (koperasi simpan-pinjam untuk kaum buruh 
di kota) di Jerman. Setelah ia kembali dari cuti ia kemudian 
mengembangkan koperasi simpan-pinjam sebagaimana telah 
dirintis oleh R. Aria Wiriatmadja. De Wolf mendirikan koperasi 
kredit dengan sistem Raiffeisen (koperasi simpan pinjam untuk 
kaum tani), seperti koperasi di Jerman. Keinginan tersebut, oleh De 
Wolf juga disampaikan kepada kepada Pemerintah Hindia Belanda 
agar Pemerintah Hindia Belanda membentuk Bank Pertolongan, 
Tabungan dan Pertanian. Hal ini dilakukan untuk membantu petani 
yang menderita karena ulah tuan tanah, lintah darat dan para 
pengijon. De Wolf membuat lumbung-lumbung desa dan sekaligus 
menyarankan petani untuk menyimpan panennya disana, sebagai 
kompensasinya lumbung-lumbung tersebut dapat memberi pinjaman 
padi pada musim paceklik. Lalu lumbung desa itu dirubah menjadi 
Koperasi untuk para petani dengan sebutan ketika itu sebagai 
Koperasi Kredit Padi. 

Namun demikian, usaha tersebut tidak sepenuhnya didukung 
oleh Pemerintah Hindia Belanda, justru Pemerintah Hindia Belanda 
memiliki pemikiran lain. Bank simpan pinjam tersebut tersebut 
tidak diubah menjadi koperasi seperti yang disarankan De Wolf, 
namun justru Pemerintah Hindia Belanda mendirikan bank-bank 
desa, lumbung desa baru, rumah gadai, bank desa dan kas sentral. 
Usaha Pemerintah Hindia Belanda ini menjadi cikal bakal berdirinya 
Algemene Volkscrediet Bank, yang dikenal dengan Rural Bank 
atau yang sekarang kita kenal dengan Bank Rakyat Indonesia. 
Keengganan Pemerintah Hindia Belanda dalam merespon ide De 
Wolf tersebut adalah semata karena alasan politik. Pemerintah Hindia 
Belanda khawatir bahwa jika didirkan koperasi maka akan dikapitasi 
oleh politikus pribumi untuk mengagitasi rakyat yang berujung pada 
peningkatan kekuatan dan perlawanan terhadap Pemerintah Hindia 
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Belanda. Secara politis tentu dapat membahayakan bagi Pemerintah 
Hindia Belanda. Selain alasan tersebut Pemerintah Hindia Belanda 
juga beralasan bahwa mengembangkan koperasi di Hindia Belanda 
belum ada regulasinya sehingga belum menjadi kewajiban yang 
harus dilaksanakan, di samping itu eksistensi koperasi sebagai badan 
usaha otonom ketika itu juga belum dikenal, termasuk oleh kalangan 
pejabat di Pemerintah Hindia Belanda itu sendiri. 1

Hadangan politik dan ekonomi terhadap gagasan Raden 
Aria Wiriatmadja cukup kuat, namun meskipun sangat terbatas, 
tetapi sebagai sebuah ide dan gagasan, maka banyak pakar yang 
mengatakan bahwa ini adalah embrio dan cikal bakal berdirinya 
koperasi. Cikal bakal yang dapat dilihat dari karya yang sempat 
dilakukan oleh Raden Aria Wiriatmadja adalah: 2

a. Mendirikan Bank Simpanan;
b. Dihidupkannya sistem Lumbung Desa untuk usaha penyimpanan 

padi rakyat pada musim panen, yang dikelola untuk menolong 
rakyat dengan cara memberikan pinjaman pada musim paceklik.

Sebagai sebuah ide maka karya Raden Aria Wiriatmadja pada 
tahun 1896 adalah tonggak awal pendirian koperasi, tapi belum 
perwujudannya. Karena alasan di atas maka perkembangan koperasi 
pada zaman ini belum dapat dilihat. Banyak para pakar yang 
mengatakan bahwa sejatinya tumbuh dan bergeraknya koperasi di 
Indonesia bukan dimulai pada masa Raden Aria Wiriatmadja pada 
tahun 1896, tetapi tumbuh dan bergeraknya koperasi di Indonesia 
dimulai sejak zaman organisasi pergerakan atau kebangkitan, yakni 

pada masa Boedi Utomo, Syarikat Islam dan seterusnya. 

1 Mengenai alasan-alasan tersebut, Nindyo Pramono berpebdapat bahwa tidak terwujud-

kannya pembentukan koperasi pada waktu itu, disebabkan oleh beberapa hal antara lain: 
1. Belum adanya instansi Pemerintah maupun badan non Pemerintah yang memberikan 

penerangan dan penyuluhan tentang koperasi. Pemerintah sendiri waktu itu bahkan 

menghalang-halangi karena mereka takut koperasi akan digunakan oleh kaum pejuang 

untuk tujuan yang dapat membahayakan Pemerintah Penjajah;

2. Ide koperasi hanya muncul dari segelintir orang dan tidak mendapat dukungan secara 

luas dari masyarakat;

3. Belum adanya undang-undang tentang perkoperasian.

 Lihat Nindyo Pramono. 1986. Beberapa Aspek Koperasi pada Umumnya dan Koperasi 
Indonesia Di Dalam Perkembangan. Yogyakarta. TPK Gunung Mulia. hlm. 51.

2 Sutantya Rahardja Hadikusuma. Op.Cit. hlm. 14 - 30.
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2. Masa Kebangkitan Nasional: Organisasi Pergerakan 
Kepemudaan

Dari situs kemendikbud.go.id dapat diperoleh informasi 

mengenai sejarah kebangkitan nasional.3 Budi Utomo merupakan 

organisasi kepemudaan yang lahir dari golongan terpelajar. Organisasi 

ini digagas oleh dr. Wahidin Sudirohusodo yang selanjutnya menarik 

perhatian mahasiswa School tot Opleiding voor Inlandsche Arsten 

(STOVIA) bernama Sutomo. Bersama mahasiswa yang lain, yaitu 

Goenawan Mangoenkoesoemo dan Soeraji didirikanlah Budi Utomo 

(Budi Oetama) pada tanggal 20 Mei 1908. Pada awalnya organisasi 
ini bergerak di bidang pendidikan, sosial dan budaya, namun pada 

tahun 1935 Budi Utomo berubah menjadi partai politik.4 Budi 

Utomo merupakan organisasi modern pertama kali di Indonesia. 

Corak baru yang diperkenalkan Budi Utomo adalah kesadaran lokal 

yang diformulasikan dalam wadah organisasi modern dalam arti 

bahwa organisasi ini mempunyai pemimpin, ideologi yang jelas, 

dan anggota.

3 Lihat di kebudayaan.kemdikbud.go.id/museumbentengvredeburg/2014/08/30/sekilas-seja-

rah-kebangkitan-nasional-oleh-yustina-hastrini-nurwanti-balai-pelestarian-nilai-budaya-

yogyakarta/ 

 Kebangkitan nasional adalah masa di mana bangkitnya rasa dan semangat persatuan, 

kesatuan dan nasionalisme serta kesadaran untuk memperjuangkan kemerdekaan Indo-

nesia yang sebelumnya tidak pernah muncul selama masa penjajahan. Dalam masa ini 

muncul sekelompok masyarakat Indonesia yang menginginkan adanya perubahan karena 

penindasan dan penjajahan. Kebangkitan nasional Indonesia ditandai dengan berdirinya 

organisasi Budi Utomo. Tanggal 20 Mei 1908 adalah hari lahirnya organisasi sosial 
pertama di Indonesia, Budi Utomo. Tanggal kelahiran Budi Utomo dianggap sebagai 

mulainya kebangkitan nasional karena menggunakan strategi perjuangan yang baru dan 

berbeda dengan perjuangan sebelumnya.

4 Pada tahun 1927, Budi Utomo masuk dalam PPPKI (Permufakatan Perhimpunan-Perhim-

punan Politik Kebangsaan Indonesia) yang dipelopori Ir.Sukarno. Meskipun demikian, Budi 

Utomo tetap eksis dengan asas kooperatifnya. Pada tahun 1928, Budi Utomo menambah 
asas perjuangannya yaitu: medewerking tot de verwezenlijking van de Indonesischeeen-
heidsgedachte (ikut berusaha untuk melaksanakan cita-cita persatuan Indonesia). Hal 

ini sebagai isyarat Budi Utomo menuju kehidupan yang lebih luas tidak hanya Jawa dan 

Madura, namun meliputi seluruh Indonesia. Usaha ini diteruskan dengan mengadakan 

fusi (bergabung) dengan PBI (Persatuan Bangsa Indonesia) pimpinan dr.Sutomo. Fusi ini 

terjadi pada tahun 1935, hasil fusi melahirkan Parindra (Partai Indonesia Raya), sehingga 

berakhirlah riwayat Budi Utomo sebagai organisasi pergerakan pertama di Indonesia. Lihat  

http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/museumbentengvredeburg/2014/08/30/sekilas-sejarah-
kebangkitan-nasional-oleh-yustina-hastrini-nurwanti-balai-pelestarian-nilai-budaya-

yogyakarta/
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Di dalam programnya memanfaatkan sektor perkoperasian untuk 

menyejahterakan rakyat miskin, di mulai dengan koperasi industri 

kecil dan kerajinan. Di dalam Kongres Budi Utomo yang pertama kali 

di Yogyakarta pada tahun 1908 disepakati usaha untuk memperbaiki 
dan meningkatkan kecerdasan rakyat melalui pendidikan, serta 

mewujudkan dan mengembangkan gerakan berkoperasi. Salah 

satu bentuk kepedulian Buti Utomo adalah dengan mendirikan 

koperasi rumah tangga (konsumsi), yang didirikan oleh tokoh-

tokoh pergerakan nasional di kalangan Boedi Oetomo pada tahun 

1908. Koperasi yang didirikan Budi Utomo diharapkan ketika itu 
dapat memberikan pengaruh yang cukup kuat bagi koperasi untuk 

membawa masyarakat ke tingkat ekonomi yang lebih baik khususnya 

adalah dalam rangka meningkatkan kecerdasan rakyat dalam rangka 

memajukan pendidikan Indonesia. Toko-toko koperasi Boedi Utomo 

yang menjual barang keperluan sehari-hari ini, yang disebut “Toko 

Aandel”, mengalami kebangkrutan. Penyebabnya banyak, antara lain 

adalah persaingan dengan toko-toko Tionghoa dan Eropa, manajemen 

yang kurang sehat, dan kepemimpinan yang kurang baik. Sebab 

yang lain adalah kurangnya kesadaran masyarakat akan manfaat 

koperasi. Mengenai berbagai penyebab kegagalan koperasi konsumsi 

bentukan Budi Utomo ini diakui sendiri oleh para pengurus Budi 

Utomo yang tercantum dalam buku “Sumbangsih” (Buku Peringatan 

Satu Dasawarsa Berdirinya Budi Utomo), antara lain karena kurang 

diperhatikannya soal-soal kejujuran, pengetahuan pengkoperasian 

dan pengalaman berusaha.

 

 Gambar Pengurus Perkumpulan Budi Utomo

 Sumber: Arsip Nasional Republik Indonesia
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Dorongan dan semangat berkoperasi ini kemudian diteruskan 

oleh organisasi pribumi yang lain, yakni Syarikat Dagang Islam 

(SDI) yang kemudian menjadi Syarikat Islam (SI). Beberapa referensi 

sebenarnya menggugat ketetapan lahirnya hari Kebangkitan nasional 

yang ditetapkan pada tanggal 20 Mei, yang bertepatan dengan 

lahirnya Budi Utomo, 20 Mei 1908. Beberapa referensi menyebut 
Syarikat Dagang Islam justru lahir lebih dahulu, yakni pada tahun 

1905. Di dalam situs Syarikat Islam Indonesia (sii.or.id) dinyatakan 

bahwa Syarikat Islam tadinya bernama Syraikat Dagang Islam 

didirikan oleh Haji Samanhudi di Laweyan, Surakarta (Jawa Tengah) 

pada tahun 1905 dengan tujuan awal untuk menghimpun para 

pedagang pribumi Muslim  agar dapat bersaing dengan pedagang-

pedagang besar Cina. SDI pada awalnya merupakan perkumpulan 

pedagang-pedagang batik/baju Islam, Islam kala itu merupakan 

ancaman serius bagi kolonial, karena Islam membawa doktrin 

pembebasan untuk keadilan dan kesejahteraan. 

Pada saat itu, pedagang-pedagang  Cina tersebut telah lebih 

maju usahanya dan memiliki hak dan status yang lebih tinggi 

dari pada penduduk Indonesia lainnya. Kebijakan yang sengaja 

diciptakan oleh pemerintah Hindia-Belanda tersebut kemudian 

menimbulkan perubahan sosial dan mendorong timbulnya kesadaran 

kaum muslim untuk bangkit melalui organisasi ekonomi Islam yang 

berdasarkan pada agama Islam dan perekonomian rakyat sebagai 

dasar penggeraknya.5 Selain dasar agama Islam, saat itu prinsip-

prinsip koperasi internasional juga mulai masuk, pengaruh kuat 

adalah prinsip Rochdale.

Seperti kita ketahui, sebagian besar anggota SDI adalah pedagang 

pribumi yang terancam oleh menggeliatnya pedagang Tionghoa. SDI 

yang kemudian berganti menjadi SI, mendirikan koperasi konsumsi 

hingga ke pasar-pasar di desa-desa. Selain koperasi konsumsi, SI juga 

mempelopori pula pendirian koperasi industri kecil dan kerajinan. 

5 Di bawah pimpinan H. Samanhudi, perkumpulan ini berkembang pesat hingga men-

jadi perkumpulan yang berpengaruh.  Kemudian di Surabaya H.O.S. Tjokroaminoto 

menyempurnakannya dengan mendirikan  organisasi Syarikat Islam 1912 (Syarikat 

Islam Indonesia). Hal ini dilakukan agar organisasi tidak hanya bergerak dalam bidang 

ekonomi, tapi juga dalam bidang lain seperti politik.

Lihat dalam http://sii.or.id/2014/10/16/si-indonesia-momentum-kebangkitan-nasional-
melalui-perjuangan-perekonomian-islam-ummat-109-tahun-setelah-berdirinya-
syarikat-dagang-islam-1905-2014/
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Bahkan ketika itu koperasai SI berkembang hingga di kalangan para 

santri, koperasi pondok pesantren, yang didorong oleh para Kyai.6 

Namun demikian koperasi di masa itu pada umumnya tidak bisa 

berusia panjang. Namun karena sebab yang sama dengan koperasi 

yang dimiliki Budi Utomo, koperasi SI juga mengalami kegagalan.7

Meskipun perkembangan koperasi pada waktu itu kurang lancar, 

Pemerintah Hindia Belanda tetap khawatir jika koperasi makin 

tumbuh dan berkembang di kalangan Bumiputera. Makanya tidak 

heran jika dua organisasi inilah yang disebut oleh Mohammad Hatta 

(Bapak Koperasi Indonesia) memiliki kontribusi yang cukup besar 

bagi tumbuh dan berkembangnya koperasi di Nusantara.  Koperasi 

ketika itu, meski secara pengelolaan tidak cukup sukses, mampu 

menyebar dan meluas hingga menjadi identitas pergerakan ekonomi 

dalam melawan kolonialisme. 

Pemerintah Hindia Belanda mengantisipasi penyebaran 

tersebut kemudian melakukan berbagai pembatasan, salah satunya 

dengan menerbitkan berbagai regulasi/peraturan. Pada tahun 1915 

mengeluarkan undang-undang koperasi yang pertama yang disebut 

”Verordening op de Cooperative Vereenigingen” (Konimklijk Besluit 

7 April 1915 stbl.431), yakni undang-undang tentang Perkumpulan 

6 Pada tahun 1918 K.H. Hasyim Asy’ari, pimpinan Pondok Pesantren Tebuireng 

J o m b a n g  m e n d i r i k a n  k o p e r a s i  y a n g  d i n a m a k a n  “ S y i r k a t u l  I n a n ”  

(SKN) yang beranggotakan 45 orang. Ketua dan sekaligus sebagai manajer 

adalah K.H. Hasyim Asy‘ari. Sekretaris I adalah K.H. Bishri dan sekretaris II Haji 

Manshur. Sedangkan bendahara Syeikh Abdul Wahab. Pendirian koperasi SKN ini setelah 

keluarnya UU yang menyulitkan berdirinya koperasi, ”Verordening op de Cooperative 

Vereenigingen” (Konimklijk Besluit 7 April 1915 stbl.431), yakni undang-undang tentang 

Perkumpulan Koperasi. Oleh karena itu, ketika itu para kiai meniatkan pendirian badan 

hukum 2 atau 3 tahun setelah kesepakatan pendirian tahun 1918.
7 Banyak faktor yang mempengaruhinya, antara lain misalnya kurangnya pengalaman dan 

pengetahuan mereka dalam mengelola koperasi. Sedangkan pemerintah dan pergerakan 

juga tidak pernah menyelenggarakan pendidikan, pelatihan maupun penyuluhan bagi 

para pengelola koperasi. Di samping itu tipisnya solidaritas dan loyalitas anggota juga 

telah mengakibatkan toko-toko yang didirikan kurang dimanfaatkan oleh anggotanya 

sendiri. Berkembangnya sistem penjualan dengan cara kredit oleh toko-toko swasta 

non-koperasi kepada pembeli yang tidak punya uang tunai, juga menjadi sebab lain 

tersainginya toko-toko koperasi pada saat itu. 
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Koperasi. 8 UU ini berlaku bukan hanya untuk bumiputera, tetapi 

segala bangsa, baik Bumiputera, Timur Asing maupun Eropa. Aturan 

ini sangat menyulitkan bagi pendirian koperasi, sehingga respon 

penolakan terhadap peraturan ini cukup besar. Beberapa ketentuan 

yang dianggap menyulitkan tersebut antara lain: 

a. Pendirian koperasi harus mendapat izin dari Gubernur Jenderal 

Hindia Belanda

b. Akta koperasi harus dibuat dalam bahasa Belanda dan dibuat 

oleh notaris

c. Biaya pajak berupa materai sebesar 50 golden

d. Harus diumumkan di Javasche Courant (koran Hindia Belanda 

terbesar ketika itu) dengan biaya yang sangat mahal

Respon penolakan yang cukup keras dari para aktivis pergerakan 

nasional dan pelaku perkoperasian ketika itu membuat pemerintah 

Hindia Belanda cukup kewalahan. Peraturan ini mengakibatkan 

munculnya reaksi dari kaum pergerakan nasional dan para penganjur 

koperasi.9 Pada tahun 1920, atau 5 tahun setelah berlakunya 

”Verordening op de Cooperative Vereenigingen”, Pemerintah 

Hindia Belanda merespon penolakan tersebut dengan membentuk 

“Cooperative Commissie (Komisi/Panitia Koperasi)” yang diketuai 

oleh J. H. Boeke. Panitia ini bersifat ad hoc yang bertugas untuk 

melakukan studi dan penelitian tentang urgensi koperasi di Hindia 

Belanda (Nusantara). Ternyata panitia ad hoc tersebut bekerja 

8 Ternyata UU ini adalah hanya saduran dari peraturan yang sama dengan UU Koperasi 

di Belanda, yang dibuat pada tahun 1876 (kemudian diubah dalam tahun 1925). Den-

gan perubahan tahun 1925 ini, peraturan koperasi di Indonesia juga diubah (Peraturan 

Koperasi Tahun 1933 LN No.108).
9 Beberapa referensi menyebutkan bahwa keadaan serupa sebenamya juga terjadi di negeri 

Belanda. Di sana, undang-undang perkoperasian tahun 1876 tersebut juga tidak banyak 
ditaati oleh masyarakat Belanda. Banyak koperasi yang didirikan setelah tahun 1876 
yang masih menggunakan undang-undang lain, yaitu undang-undang tentang persekutuan 

dan yayasan (Company and Societies Act, tahun 1855). Alasannya menurut masyarakat 
koperasi di negeri Belanda, bahwa dengan menggunakan undang-undang 1855, dinilai 
lebih mudah prosedur dan murah biayanya, bila dibandingkan dengan bila menggunakan 

undang-undang 1876. Oleh karenanya kelak, pada tahun 1925 undang-undang tersebut 
juga diamandemen. 

 Lihat dalam HM Iskandar Susilo. 2008.  Dinamika Gerakan Koperasi Indonesia. Jakarta. 

Dekopin dan RMBooks
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dengan obyektif, sehingga setahun berikutnya memberikan laporan 

yang menyatakan bahwa koperasi perlu ada dan perlu dikembangkan 

di Hindia Belanda.

Berdasarkan masukan dari panitia tersebut, maka pada 

tahun 1927 Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Regeling 
Inlandschhe Cooperatieve atau biasa disebut dengan peraturan 

no. 91. Peraturan ini lebih ditujukan pada bumiputera.  Regeling 
Inlandschhe Cooperatieve tahun 1927 memuat ketentuan-ketentuan 

lebih ringan atau memudahkan dibandingkan dari Peraturan No. 431 

Tahun 1915. Beberapa perubahan tersebut antara lain :

a. Akta tidak perlu dengan perantaraan notaris, tetapi cukup 

didaftarkan pada Penasehat Urusan Kredit Rakyat dan Koperasi 

b. Akta tidak harus berbahasa Belanda namun serta dapat ditulis 

dalam Bahasa Daerah

c. Biaya pajak berupa ongkos materi tidak 50 Gulden, tetapi 

menjadi 3 Gulden

Peraturan No. 91 Tahun 1927 tersebut memunculkan gairah 

dalam mendirikan koperasi. Berbagai organisasi pergerakan ketika 

itu mendirikan koperasi. Partai Nasional Indonesia (PNI) adalah 

organisasi pergerakan politik yang cukup kuat ketika itu. Di 

bawah kepemimpinan Ir. Soekarno gerakan ini juga menyerukan 

tentang arti pentingnya koperasi dalam membangun perekonomian 

bagi pribumi. Pada tahun 1929 dalam kongresnya di Jakarta, 10 Ir. 

Soekarno mengobarkan semangat berkoperasi di kalangan golongan 

mudanya, karena golangan muda inilah yang kebanyakan telah 

memahami secara luas tentang perkoperasian yang bergerak di luar 

negeri. sehingga kongres ini sering juga disebut “Kongres Koperasi”. 

Pemahaman golongan muda ini diharapkan dapat dipraktekkan 

setelah disesuaikan dengan kondisi di Hindia Belanda ketika itu. 

Tujuannya adalah, membantu dan membela kepentingan ekonomi 

10 Kongres PNI yang kedua di Jakarta pada tanggal 18-20 Mei 1929. Keputusan kongres 
tersebut adalah sebagai berikut : 
1. Bidang ekonomi/sosial menyokong perkembangan Bank Nasional bagi bangsa Indonesia, 

mendirikan koperasi-koperasi, studiefonds dan fonds korban atau partijfonds (untuk 

semua anggota-anggota yang kena tindakan pengamanan pemerintah), dan serikat-

serikat sekerja, mendirikan sekolah-sekolah dan rumahsakit-rumah sakit. 

2. Bidang politik: mengadakan hubungan dengan Perhimpunan Indonesia (PI) di Negeri 

Belanda dan menunjuk PI sebagai wakil PPPKI di luar negeri.
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pribumi, khususnya golongan ekonomi lemah. Praktik koperasi 

mencapai puncaknya pada tahun 1932, khususnya dari segi jumlah 

yang menjamur ke pelosok negeri. Hal ini membuat kekhawatiran 

Pemerintah Hindia Belanda. Perhimpunan Indonesia di negeri 

Belanda dibawah pimpinan Hatta (1926-1930) telah merumuskan 

lima prinsip ekonomi, yang salah satu di antaranya, “Memajukan 

koperasi pertanian dan bank-bank rakyat.11 

Pada tahun 1924 juga, didirikan Indonesische Studie Club 
(ISC) oleh dr. Sutomo DI Surabaya, dr. Sutomo yang memilih jalur 

lain dan memisahkan diri dari Budi Utomo. ISC (yang kemudian 

menjadi Persatuan Bangsa Indonesia (PBI) dan kelak bergabung 

kembali dengan Budi Utomo dan mendirikan Partai Indonesia 

Raya) melanjutkan usaha pendirian dan pengembangan koperasi 

di Surabaya. Pada tahun 1932, Persatuan Bangsa Indonesia (PBI) 

mengembangkan koperasi yang bergerak di sektor pertanian 

(Rukun Tani). Tujuan koperasi ini adalah menghindarkan para 

petani dari para rentenir dan pengijon, sehingga petani petani dapat 

meningkatkan produksi dan pendapatannya. Perkembangan koperasi 

yang menjamur ini tentu tidak diinginkan oleh Pemerintah Hindia 

Belanda. 

Sebenarnya munculnya berbagai gerakan koperasi tersebut 

lebih bukan kepada gairah menumbuhkan kegiatan ekonomi, tetapi 

lebih mengarah kepada gairah kegiatan politik. Sehingga meskipun 

Peraturan No. 91 Tahun 1927 sudah cukup memberi keleluasaan 

bagi pribumi untuk mendirikan dan mengelola koperasi, tetap saja 

koperasi pada masa itu banyak mengalami kegagalan. Selain sebab 

tersebut  kegagalan gerakan koperasi pada masa itu disebabkan juga 

oleh:

a. Geliat pergerakan politik yang cukup kuat, sehingga gerakan 

koperasi masih menjadi gerakan sampingan ;

b. Penetrasi Rural bank, pengijon dan juga rentenir masih cukup 

kuat masuk ke masyarakat ;

c. Banyak para aktivis pergerakan pada zaman itu yang juga masa 

itu yang menentang koperasi, karena dianggap alat pemerintah 

Hindia Belanda untuk mengkooptasi. Hal ini disebabkan adanya 

11 Zulfikri Sulaiman. 2010. Demokrasi Untuk Indonesia: Pemikiran Politik Bung Hatta. 

Jakarta: PT Kompas Media Nusantara. hlm.220
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peraturan baru yang menempatkan pemerintah kolonial sebagai 

Pengawas. Karena pada tahun 1930 Pemerintah Hindia Belanda 

membentuk Jawatan Koperasi yang keberadaannya dibawah 

Departemen Dalam Negeri dan diberi tugas untuk melakukan 

pendaftaran dan pengesahan koperasi, tugas ini sebelumnya 

dilakukan oleh Notaris.

Sejatinya pergulatan politik lebih kuat dibanding geliat ekonomi 

koperasi ketika itu. Maka ketika itu juga muncul istilah koperasi yang 

dianggap mau bekerja sama dengan kolonial Belanda, sementara non 

koperasi berati anti penjajah.12  Meski sebagai gerakan ekonomi, 

pengelolaan koperasi tidak cukup menggembirakan, bahkan banyak 

yang menemui kegagalan. Namun koperasi sebagai semangat gerakan 

perlawanan pertumbuhannya mengkhawatirkan bagi eksistensi 

pemerintah kolonial Hindia Belanda. Ternyata kekhawatiran tersebut 

cukup beralasan. Pertumbuhan koperasi semakin meluas bersamaan 

dengan munculnya pergerakan nasional menentang penjajahan. 

Hal ini disebabkan bahwa organisasi pergerakan nasional ketika 

itu membutuhkan berbagai alat perjuangan, dan dianggap koperasi 

adalah alat perjuangan ekonomi untuk mengembalikan harkat para 

pribumi. Melihat pergerakan koperasi semakin mengancam, oleh 

karena itu pembatasan kembali dilakukan oleh Pemerintah Hindia 

Belanda dengan membuat regulasi yang tidak lagi mudah bagi 

pendirian dan pertumbuhan koperasi. 

Pada tahun 1933 Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan 

Peraturan Koperasi yaitu Algemene Regheling Op De Cooperatieve 
Verenegingen (S.1933-108) sebagai pengganti Peraturan Koperasi no. 

12 Di dalam politik, pada masa Pergerakan Nasional (1908-1945) dan pada masa Per-
ang Kemerdekaan (1945-1950), pada waktu bangsa Indonesia sedang berjuang untuk 

mencapai dan merebut kemerdekaan tanah airnya dikenal pula kata “koperator” dan 

“nonkoperator” , yang sering pula disingkat menjadi “ko” dan “non” saja. “Koperator” 

atau “ko” ialah golongan orang-orang yang bekerja sama dengan pemerintah kolonial 

Belanda, sedang “nonkoperator” atau “non” ialah golongan orang-orang yang menolak 

untuk bekerja sama dengan Belanda sebagai kaum penjajah. Karena perbedaan situasi 

dan kondisi perjuangan, maka hubungan dan perbedaan atau pertentangan antara golon-

gan koperator atau ko dengan golongan nonkoperator atau non pada masa Pergerakan 

Nasional, tidaklah sedemikian tegang dan tidaklah sedemikian tajam seperti pada masa 

Perang Kemerdekaan Indonesia. Lihat Sagimun. 1988. Koperasi Indonesia. Jakarta. CV 

Haji Masagung. hlm. 2
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91 Tahun 1927. Peraturan baru ini tidak ada bedanya dengan peraturan 

koperasi no. 431 tahun 1915. Peraturan ini dibuat untuk membatasi 

gerak koperasi. Akibatnya koperasi semakin tambah mundur dengan 

keluarnya peraturan tersebut. Peraturan Koperasi tahun 1933 ini 

konkordan dengan Peraturan Koperasi di negara Belanda tahun 1925. 

Peraturan ini kemudian membuat usaha koperasi mati untuk yang 

kedua kalinya. Pada tahun ini pula Jawatan Koperasi dipindahkan ke 

Departemen Economische Zaken, dimasukkan dalam usaha hukum 

(Bafdeeling Algemeene Economische Aanglegenheden). Pimpinan 

Jawatan Koperasi diangkat menjadi Penasehat.

Namun demikian beberapa pengusaha yang memang hanya fokus pada 

peningkatan kesejahteraan ekonomi dan tidak terlalu terlibat aktif dalam 

perpolitikan tetap stabil dalam kegiatan perkoperasiannya. Pada tahun 1935, 

para saudagar batik di kampung Laweyan, Solo merintis sebuah pergerakan 

koperasi yang dikenal dengan Persatuan Perusahaan Batik Soerakarta 

(PPBS).13 Koperasi Batik ini menyebar cukup luas dan cepat ke 

berbagai pelosok Jawa. Di Jogjakarta berdiri Persatuan Perusahaan 

Batik Bumi Putera (PPBBP). Penyebaran koperasi batik seiring 

dengan laju pertumbuhan perdagangan baju batik meluas hingga 

ke berbagai tempat, seperti Tasikmalaya, Cirebon, Pekalongan, 

Kudus, Gresik, Sidoarjo, Tulungagung, Ponorogo, Purworejo, dan 

Banyumas.

Pada tahun 1939 Pemerintah Hindia Belanda Jawatan Koperasi 

dari Afdeeling Algemeene Aanglegenheden ke Departemen 

Perdagangan Dalam Negeri menjadi Afdeeling Coperatie en 

Binnenlandsche Handel. Tentu tujuannya adalah untuk pengawasan 

dan penguasaan.  melakukan pemisahan Ternyata pembatasan dengan 

regulasi saja tidak cukup kuat untuk menghadang laju tumbuhnya 

koperasi. Oleh karena itu di penghujung tahun 1930, Pemerintah 

Hindia Belanda juga mendorong tumbuhnya koperasi yang didesain 

untuk kepentingan ekonomi Belanda.

13 Ada beberapa sumber lain yang menyebutkan ketika itu bernama  “Persatoean Peroesahaan 

Batik BoemiPutera Soerakarta” 
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B.  MASA PENJAJAHAN JEPANG

Tepat pada tanggal 1 Maret 1942 Tentara Militer Jepang berhasil 

mendarat di tiga tempat berbeda di Pulau Jawa yaitu di Karesidenan 

Banten sekitar Merak dan Teluk Banten, Karesidenan Cirebon sekitar 

Eretan Wetan dekat Indramayu Jawa Barat serta di Karesidenan Rembang 

sekitar Lasem Jawa Tengah. Kemenangan Jepang atas Belanda di 

Indonesia ditandai dengan penyerahan tanpa syarat oleh Jendral H. Ter 

Poorten sebagai Panglima Angkatan Perang Hindia Belanda kepada 

Letnan Jendral Hitoshi Imamura pada tanggal 8 Maret 1942 di Kalijati 
Subang. 14 Pada tahun bulan Maret 1942, Jepang masuk dan menguasai 

Indonesia. Jepang berhasil mengusir kolonial Belanda kembali ke 

negerinya di Eropa. Kedatangan Jepang memberikan harapan dan 

optimisme bagi rakyat Indonesia. Propaganda Jepang tentang pentingnya 

semangat Hakko-Ichiu, yaitu memenangkan Perang Asia Timur Raya 

dan kemenangan selalu berada dipihak Dai Nippon. Ajaran ini berisi 

tentang kesatuan keluarga umat manusia. Jepang sebagai negara yang 

maju mempunyai kewajiban untuk mempersatukan bangsa-bangsa di 

dunia dan memajukannya. Ajaran tersebut secara psikologis merupakan 

dorongan moral bagi Jepang sekaligus sebagai legitimasi politik Jepang  

untuk menginvasi wilayah-wilayah lain termasuk Indonesia.15

 Gambar. Penyerahan Kekuasaan Belanda ke Jepang di Kalijati16

14  Moedjanto. 1988. Indonesia Abad Ke-20 (I): Dari Kebangkitan Nasional Sampai Ling-
garjati. Yogyakarta. Kanisius. hlm. 69-72.

15 Majalah Jaya Baya, No. 34 tanggal 19 April 1987.
16 Sumber foto dari  Atlas Sejarah Indonesia dan Dunia. PT Pembina. 1996
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Pada masa Jepang berkuasa di Indonesia koperasi justru mengalami 
kemunduran. Pada awalnya Jepang menjanjikan pemberdayaan dan 
pengembangan koperasi.  Koperasi-koperasi yang telah berdiri sejak 
zaman Pemerintah Hindia Belanda tidak dimatikan, hanya harus 
mengikuti perubahan aturan. Pada zaman Jepang, segala aturan yang 
dibuat oleh Pemerintah Hindia Belanda dianggap tidak berlaku. 
Peraturan yang berlaku adalah Undang Undang Militer Jepang, yakni 
Peraturan No. 23 Tahun 1942. Meskipun koperasi-koperasi tersebut  
tidak dibubarkan oleh Pemerintahan Jepang, namun sebagai dampak 
perubahan peraturan tersebut adalah Pemerintah Jepang melakukan 
reorganisasi terhadap koperasi yang ada dan membentuk organisasi yang 
baru, artinya koperasi-koperasi tersebut harus menyesuaikan dengan 
aturan pemerintah Jepang. Tahun 1942-1945 (masa berkuasa Jepang 
di Indonesia), koperasi Indonesia disesuaikan disesuaikan dan dibatasi 
hanya untuk kepentingan Perang Asia Timur Raya. Oleh karena itu 
berdasarkan Peraturan Militer Jepang ini, koperasi-koperasi yang sudah 
ada di Indonesia harus melakukan daftar ulang untuk mendapatkan 
persetujuan ulang dari Suchokan atau residen. 

Pada awal pendudukannya Pemerintah Jepang membuat berbagai 
kebijakan sosial ekonomi yang cukup menarik perhatian dan dukungan 
rakyat pribumi, padahal sebenarnya tujuan Jepang tidak lain adalah 
untuk melakukan eksploitasi ekonomi secara intensif. Sebagai tindak 
lanjut janji manis tersebut, Jepang lalu mendirikan Koperasi Kumiyai.17 
Tujuan resmi pembentukan koperasi kumiyai adalah untuk melindungi 
kepentingan ekonomi pribumi Indonesia yang terancam oleh ekspansi 
ekonomi warga Cina dan akibat beban masa lalu yang dijajah oleh Belanda 
selama berabad-abad, selain itu juga bertujuan membantu perkembangan 
industri nasional.  Koperasi model Jepang ini adalah lembaga unit 
dasar ekonomi, artinya Kumiyai ditugasi untuk memobilisasi potensi 
ekonomi pribumi secara langsung. Tugas yang lain dari Kumiyai adalah 
menyalurkan barang-barang kebutuhan rakyat yang pada waktu itu sudah 
sulit didapatkan karena kondisi ketika itu rakyat sudah kesulitan dengan 
kehidupannya. 18

17 Dahlan Djazh. 1977. Pengtahuan Perkoprasian. Jakarta: PN Balai Pustaka. hlm.26. 

18 Namun, tujuan sesungguhnya dari Pemerintahan Jepang adalah untuk memperkuat domi-

nasi dan cengkeraman mereka atas kegiatan ekonomi pribumi dan Cina. Kumiyai sebagai 

kantor pemerintah yang berfungsi untuk menjalankan kebijakan ekonomi koperasi, maka 

di dalam Djawatan Oeroesan Ekonomi Rakjat (Fumin Keizaikyoku) di bawah Departe-

men Perindustrian dalam Gunseikanbu (Pemerintah Militer Pusat) dibentuklah seksi 

koperasi yang mengurus latihan, pemeliharaan, bimbingan dan pengawasan koperasi. 
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Upaya Jepang dalam mempropagandakan kumiyai telah menyentuh 

berbagai bidang ekonomi. Rakyat didorong oleh Jepang untuk 

berpartisipasi bagi pengembangan koperasi tersebut, dangan janji 

peningkatan kesejahteraan rakyat. Politik tersebut sangat menarik 

perhatian rakyat sehingga dengan serentak di Indonesia dapat didirikan 

Kumiyai sampai keu pelosok dan respon antusias dari rakyat pribumi.  

merespon dengan antusias. Respon tersebut dilakukan karena rakyat 

pribumi sudah bosan dengan penindasan selama 350 tahun yang 

dilakukan oleh Belanda. Rakyat bergotong royong mengumpulkan 

hasil-hasil produksinya melalui Kumiyai, dengan dalih untuk mengisi 

lumbung-lumbung dan sebagai persediaan apabila musim kemarau 

panjang/paceklik. 

1. Usaha pemerintah Jepang cukup intensif. Sebagai contoh di bawah ini 

adalah berbagai jenis kumiyai yang telah dibentuk oleh pemerintah 

Jepang: 19

2. Nogyo Kumiyai (Koperasi Pertanian)

3. Shogyo Kumiyai Rangokai (Koperasi Pembagian Barang)

4. Shokurya Haikyu Kumiyai (Koperasi Pembagian Makanan)

5. Beikoku Oroshiuri Kumiyai (Koperasi Pedagang Beras)

6. Haikyu Kumiyai (Koperasi Distribusi)

7. Kumiyai (Koperasi Penggilingan Padi)

8. Gyubusha Kumiyai (Koperasi Cikar dan Dokar)

9. Kumiyai (Koperasi Perahu) 

10. Beikoku Kouri Kumiyai (Koperasi Pembagian Beras)

11. Shomin Kumiyai Rangokai (Pusat Koperasi Rakyat)

12. Nosan Butu Kumiyai (Koperasi Untuk Mengurus Hasil Bumi)

13. Gyo Gyo Kumiyai Rangokai (Koperasi Perikanan Pusat)

Di antara koperasi yang disebut di atas, yang paling berdampak 

keras pada masyarakat pedesaan adalah jenis Koperasi Pertanian 

(Nogyo Kumiyai). Nogyo Kumiyai merupakan koperasi pertanian 

model Jepang yang dipromosikan pemerintah sebagai unit dasar 

untuk mengumpulkan hasil pertanian bagi keuntungan pemerintah. 

Sedangkan mengenai distribusi barang seperti beras, bahan makanan 

pokok lainnya, tahu, tempe, minyak kelapa, garam, gula, kopi, teh, 

rokok, bahan sandang, minyak sabun dan sebagainya terdapat organisasi 

19 Akira Nagazumi. 1988. Pemberontakan Indonesia Pada Masa Pendudukan Jepang. 
Jakarta. Yayasan Obor Indonesia. hlm. 86-93.
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terpisah yang disebut Haikyu Kumiyai.20  Untuk lebih memperlihatkan 

keseriusan Jepang dalam membangun Koperasi dan mensejahterakan 

rakyat pribumi, maka Pemerintah Jepang membentuk suatu komite di 

bawah pimpinan Mohammad Hatta serta Margono Djojohadikusumo, 

Prawoto Sumodilogo, Raden S. Suriatmadja. Tujuan utama pembentukan 

komite ini adalah untuk mengatur koperasi pertanian, koperasi industri 

dan koperasi niaga, namun pada perjalanan berikutnya lembaga ini 

ditugaskan untuk mendasain dan mengembangkan koperasi agar dapat 

berfungsi sebagai lembaga pendukung Jepang pada masa perang Timur 

Asia Raya atau Perang Dunia II.21

Lama-kelamaan tujuan pendirian Kumiyai oleh Pemerintah Jepang 

ini mulai dirasakan rakyat pribumi. Kumiyai dirasa bukan lagis sebagai 

alat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat pribumi, namun Kumiyai 

digunakan oleh Pemerintah Jepang sebagai sarana atau lembaga untuk 

mengeruk keuntungan dan menyengsarakan rakyat Indonesia. Kumiyai 

adalah sarana Jepang menipu/mengelabui rakyat pribumi agar secara 

20 Almanak Surat kabar Asia Raya Tahun I, 1943. Diterbitkan Oleh Surat kabar Asia Raya 
Bagian Penerbitan Djakarta.

` Sebagai contoh di Surakarta yang dianggap daerah penting oleh Jepang., Untuk mengawasi 

distribusi bahan makanan di Surakarta Kochi, Pemerintah Militer Jepang mendirikan suatu 

badan pembagian dan pembelian beras yang disebut Surakarta Kochi Beikoku Kouri Kumiai. 
Badan ini langsung berada di bawah pengawasan Tyokan Surakarta Kochi dan mempunyai 

cabang diseluruh wilayah Surakarta Kochi. Di wilayah Surakarta Kochi hanya Beikoku 
Kouri Kumiai yang berhak membeli padi (beras) dari petani di desa-desa. Semua pedagang 

kecil yang menjual beras kepada rakyat (konsumen) harus menjadi anggota dari Beikoku 
Kouri Kumiai pada tingkat Ken.Lihat di dalam  Suyatno Kartodirdjo. 1985. Beberapa Aspek 
Pendudukan Jepang di Surakarta, Yogyakarta. UGM Press.hlm. 723

 Dalam perkembangan selanjutnya dibeberapa daerah distribusi hasil pertanian terutama 

beras (padi) hanya dilakukan oleh B.O.K (Beikoku Oroshiuri Kumiai atau Koperasi 

Pedagang Beras) dan B.K.K (Beikoku Kouri Kumiai atau Koperasi Pembagian Beras). 

Di Surakarta Kochi misalnya B.O.K dan B.K.K berperan penting dalam distribusi beras 

(padi) pada masa itu. Surakarta Kochi sebagai daerah Vorstenlanden merupakan sentral 

tanaman komersial, terutama tebu dan tembakau. Akan tetapi, di bawah kekuasaan Je-

pang, penanaman tanaman komersial di wilayah ini sebagaian besar dialihkan menjadi 

tanaman padi. Daerah ini disebut Surakarta Kochi yang terdiri dari Kasunanan Kochi 

dan Mangkunegaran Kochi. Wilayah Kasunanan Kochi mempunyai 4 Ken (Kabupaten), 

18 Gun (Kawedanan/Distrik) dan 66 Son (Kecamatan). Lihat ibid. hlm. 718-719
 Sedangkan Mangkunegaran Kochi terdiri dari 2 Ken, 9 Gun dan 41 Son.6 Sebagian 

besar wilayah Surakarta Kochi adalah milik Kasunanan Kochi dan sebagian lagi milik 

Mangkunegaran Kochi. Lihat di dalam Takashi Shiraishi. 1997.  Zaman Bergerak: Ra-
dikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926. Jakarta. Pustaka Utama Grafiti. hlm. 3.

21 Surat kabar Asia Raya, 29 April 1943.
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gotong royong mengumpulkan hasil-hasil produksinya dengan dalih 

untuk mengisi lumbung-lumbung tani untuk mengantisipasi masa 

paceklik, yang pada kenyataannya digunakan untuk untuk membantu 

keperluan logistik tentara Jepang dalam rangka memenangkan perang 

Asia Timur Raya melawan Sekutu. Sehingga koperasi saat itu hanya 

sebagai alat untuk mengumpulkan material dan persiapan perang. 

Peranan koperasi sebagaimana dilaksanakan pada zaman Pemerintahan 

pendudukan bala tentara Jepang tersebut sangat merugikan bagi para 

anggota dan masyarakat pada umumnya. Pada masa pendudukan jepang 

dari tahun 1942-1945 akhirnya menghabiskan riwayat perkembangan 

gerakan koperasi.22  

Di dalam perkembangan selanjutnya pemerintah pendudukan Jepang 

menetapkan suatu kebijakan pemisahan urusan perkoperasian dengan 

urusan perekonomian. Akibatnya pembinaan koperasi sebagai alat 

perjuangan ekonomi masyarakat terabaikan. Dengan kebijakan tersebut 

pembinanan koperasi sebagai alat perjuangan ekonomi masyarakat hanya 

menjadi alat propaganda dan pencitraan. Selebihnya adalah eksploitasi 

kekayaan pribumi untuk kepentingan Jepang dalam Perang Asia Timur 

Raya (Perang Dunia II) menghadapi sekutu. Jelaslah bahwa Kumiyai 

sangat merugikan perekonomian rakyat, sehingga kepercayaan rakyat 

terhadap koperasi hilang. Rakyat pribumi menjadi kecewa dan antipati 

terhadap koperasi, yang muncul berikutnya adalah kesan buruk koperasi 

sudah melekat sangat erat di masyarakat pribumi. Hal ini merupakan 

kerugian bagi perkembangan koperasi di Indonesia. Kenyataan tersebut 

menyebabkan semangat berkoperasi di dalam masyarakat Indonesia 

melemah.

C. MASA KEMERDEKAAN – ORDE LAMA

1. Masa Awal kemerdekaan (Masa Mempertahankan Kemerdekaan, 
1945-1949 )

6 Agustus dan 9 Agustus 1945 adalah hari kelam bagi Jepang. 

Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. 

Tidak itu saja, Jepang juga mengalami penyerbuan mendadak Uni 

Soviet ke koloni Jepang di Manchuria (Manchukuo) yang melanggar 

22 Hadi Soesastro, dkk. 2005. Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi di Indonesai dalam 
Setengah Abad Terakhir: (1997-2005) Krisis dan pemulihan Ekonomi. Yogyakarta: 

Penerbit Kanisius. hlm. 86 
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Pakta Netralitas Soviet–Jepang. Kedua peristiwa tersebut sangat 

memukul Jepang dan memaksa Jepang untuk menyerah pada sekutu. 

Pada waktu itu setelah melalui perundingan di balik layar selama 

beberapa hari dengan sekutu, Kaisar Hirohito menyampaikan pidato 

radio di hadapan rakyat pada 15 Agustus 1945. Dalam pidato radio 

yang disebut Gyokuon-hōsō (Siaran Suara Kaisar), Hirohito 

membacakan Perintah Kekaisaran tentang kapitulasi, sekaligus 

mengumumkan kepada rakyat bahwa Jepang telah menyerah kepada 

Sekutu. Kekalahan ini menandai berakhirnya Perang Dunia II, dan 

menjadi tanda berakhirya kekuasaan Jepang di Indonesia.

Para Pemuda yang lebih dahulu mengetahui kekalahan jepang 

tersebut, segera menemui Ir. Soekarno dan Muhammad Hatta23 agar 

memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dari jajahan Jepang. 

Namun Soekarno dan Hatta tidak setuju dengan alasan bahwa 

proklamasi harus dirapatkan terlebih dahulu dalam rapat PPKI 

(Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia). Ketegangan-demi 

ketegangan muncul, hingga peristiwa penculikan Soekarno-Hatta 

ke Rengasdengklok.24  Dan ketegangan tersebut berujung pada 

Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 

Agustus 1945 oleh Soekarno-Hatta mewakili Bangsa Indonesia.

23 Ketika itu Soekarno-Hatta dianggap sebagai perpaduan tokoh yang diterima oleh semua 

kelompok sebagai pemimpin yang mampu menyatukan dan membawa bangsa Indonesia 

melawan penjajah.

24 Pada dini hari tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno-Hatta diculik oleh Soekarni, Yusuf Kunto, 

dan Syodanco Singgih ke Rangasdengklok. Pada sore harinya, Ahmad Soebarjo memberi 

jaminan bahwa selambat-lambatnya esok hari tanggal 17 Agustus 1945 Soekarno-Hatta 

akan memproklamasikan Kemerdekaan Indonesia, maka Cudanco Subeno (komandan kompi 

tentara PETA di Rengasdengklok) memperbolehkan Soekarno-Hatta kembali ke Jakarta.
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 Gambar Ketikan naskah Proklamasi yang diketik oleh Sajuti Melik 25

 

 Gambar Pengibaran Bendera Merah Putih sesaat setelah Soekarno-

Hatta membacakan naskah Proklamasi. Gambar diambil oleh Alexius 

Impurung Mendur 26

25 Lihat di https://id.wikipedia.org/wiki/Sayuti_Melik

26 Lihat di http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/13/08/16/mrmql8-detik-detik-
menjelang-proklamasi
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Setelah memperoleh kemerdekaan dengan bersusah payah, bangsa 

Indonesia memiliki kebebasan secara mandiri untuk menentukan 

pilihan kebijakan ekonominya. Tonggak perkoperasian secara 

mendasar di Indonesia diakui dengan ditetapkannya Rancangan 

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia menjadi UUD 1945 

dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 

tanggal 18 Agustus 1945.27 Tonggak mendasar tersebut terdapat di 

dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan “Perkonomian 

disusun bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.”. Secara 

tersirat, ketentuan pasal ini mengakui eksistensi koperasi sebagai 

basis ekonomi di Indonesia.

Secara politik Indonesia mengalami pergulatan yang cukup 

melelahkan pasca proklamasi. Pergulatan tersebut setidaknya sampai 

tahun 1950an. Mulai dari bergantinya sistem pemerintahan dari 

presidensiil ke parlementer, bergantinya sistem ketatanegaraan dari 

republik kesatuan menjadii republik serikat/federal, adanya agresi 

militer Belanda ke I (1947) dan Agresi militer Belanda II (1948-
1949), berbagai pemberontakan (salah satunya pemberontakan 

Negara Pasundan pimpinan Kartasuwirja) pada bulan Mei 1947, 

Pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) pada tahun 1948 di 
Madiun. Kegaduhan politik yang diakibatkan dan melawan belanda 

27 Hasil sidang PPKI :

1. Mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang telah 

dipersiapkan oleh BPUPKI, yang kemudian dikenal dengan Undang-Undang Dasar 

1945.

2. Memilih Ir. Soekarno sebagai presiden dan Drs. Mohammad Hatta sebagai wakil pres-

iden. Pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan secara aklamasi atas usul dari 

Otto Iskandardinata.

3. Membentuk sebuah Komite Nasional untuk membantu presiden selama Majelis 

Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) belum ter-

bentuk.
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baru berakhir ketika dilaksanakan Konferensi Meja Bundar (KMB). 28

Pada awal kemerdekaan, koperasi berfungsi untuk mendistribusi-

kan keperluan masyarakat sehari-hari di bawah Jawatan Koperasi, 

Kementrian Kemakmuran. Berikut beberapa peristiwa penting yang 

terjadi.

a. Pada tahun 1946

Pada tahun 1946 tepatnya pada bulan Desember, pemerintah 

RI melalui kabinet Syahrir menindaklanjuti perintah Pasal 

33 UUD 1945 dengan melakukan perubahan dan reorganisasi 

Jawatan Koperasi dan Perdagangan Dalam Negeri. Kedua 

instansi yang tadinya menjadi satu instansi tersebut diharapkan 

dapat fokus pada bidang kerjanya masing-masing, oleh karena 

itu pemisahan kedua instansi tersebut menjadi instansi yang 

berdiri sendiri dilakukan. Urusan Perdagangan Dalam Negeri 

dimasukkan pada Jawatan Perdagangan, sedangkan Jawatan 

Koperasi berdiri sendiri mengurus dan menangani pembinaan 

gerakan koperasi. Sedangkan Jawatan Perdagangan dengan 

tugas-tugas mengurus dan menangani pebimbingan perdagangan. 

Pada tahun 1946 itu juga diadakan pendataan secara sukarela 

mengenai eksistensi koperasi di Indonesia. Berdasarkan hasil 

pendaftaran secara sukarela yang dilakukan Jawatan Koperasi 

di Pulau Jawa saja tercatat ada 2500 perkumpulan koperasi yang 

didaftarkan. Pengawasan pemerintahpun dilakukan. Namun 

karena ketegangan politik ketika itu masih cukup tinggi maka 

koperasi sebagian dijadikan alat oleh para pelaku politik untuk 

mencapai tujuannya. Prinsip-prinsip koperasi belum sepenuhnya 

dapat dijalankan. Kondisi tersebut menimbulkan kegundahan 

28 KMB adalah sebuah pertemuan antara pemerintah Republik Indonesia dan Belanda yang 

dilaksanakan di Den Haag, Belanda dari 23 Agustus hingga 2 November 1949. Yang 

menghasilkan kesepakatan:

 Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia Serikat.

 Irian Barat akan diselesaikan setahun setelah pengakuan kedaulatan.

 Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia pada 27 Desember 1949, selang empat tahun 

setelahproklamasi kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945. Pengakuan ini dilakukan 

ketikasoevereiniteitsoverdracht (penyerahan kedaulatan) ditandatangani di Istana 

Dam, Amsterdam. Di Belandaselama ini juga ada kekhawatiran bahwa mengakui Indo-

nesia merdeka pada tahun 1945 sama saja mengakui tindakan politionele acties (Aksi 

Polisionil) pada 1945-1949 adalah ilegal. Lihat di http://id.wikipedia.org/wiki/Seja-

rah_Indonesia_(1945%E2%80%931949) diakses 10 Februari 2015 jam 10. 45 wib
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bagi para pelaku utamanya pemimpin gerakan koperasi. Berbagai 

upaya dilakukan oleh para pemimpin gerakan koperasi untuk 

meluruskan keadaan yang menyesatkan itu. Pada akhir tahun 

1946 itu gerakan koperasi Jawa Barat sepakat mengadakan rapat 

dan berhasil membentuk ”Pusat Koperasi Primer”. Organisasi 

ini ditugaskan untuk:

1) Mengkoordinir gerakan koperasi yang ada di seluruh Jawa 

Barat.

2) Mendorong terbentuknya koperasi-koperasi di seluruh Jawa 

Barat.

3) Secepat-cepatnya mendorong terselenggaranya Kongres 

Koperasi Seluruh Indonesia.

b. Kongres Koperasi I Tahun 1947 29

Banyak referensi yang menyebutkan bahwa Kongres 
Koperasi adalah ide dari Mohammad Hatta, padahal tidak 
demikian. Sebenarnya Mohammad Hatta adalah pendorong 
agar ide itu segera terlaksana. Kongres tersebut adalah ide, 
gagasan dan merupakan hasil konferensi/rapat gerakan koperasi 
di Jawa Barat, yang tergabung di dalam Pusat Koperasi Priangan 
berkantor pusat di Bandung, sebagaimana telah diterangkan 
di atas yang diprakarsai oleh beberapa tokoh diantaranya Niti 
Soemantri, Kastura, Much. Muchtar dan Kyai Lukman Hakim. 
Namun demikian peran Mohammad Hatta tetap dianggap memi-
liki kontribusi besar bagi tumbuh dan berkembangnya koperasi 
di Indonesia. Karena tanpa dorongan Mohammad Hatta yang 
saat itu juga dianggap tokoh yang memiliki kontribusi besar bagi 
tumbuh kembangnya koperasi di tanah air, ditambah statusnya 
sebagai Wakil Presiden RI, mustahil kongres dapat terlaksana. 

Selain karena dorongan kuat dari Mohammad Hatta agar 
melaksanakan kongres, kongres ini terlaksana atas beberapa 
dukungan dari para tokoh nasional yang peduli terhadap koperasi, 
yaitu R.S. Soeria Atmadja (Kepala Jawatan Koperasi Pusat) yang 
berkedudukan di Magelang, dan R.M. Margono Djojohadikusumo 
(Presiden Direktur Bank Negara Indonesia/BNI). Bahkan R.M. 
Margono menyanggupi akan lebih konsen pada koperasi dengan 
membuka ”Kamar Koperasi”, yakni semacam unit kerja di BNI 

29 Lihat di dalam Kamaralsyah, Djabaruddin Djohan, Ibrahim. 1987. Panca Windu: Gerakan 
Koperasi Indonesia 12 Juli 1947-12 Juli 1987. Jakarta. Dewan Koperasi Indonesia
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yang bertugas untuk menyelenggarakan kredit bagi gerakan 
koperasi di seluruh Indonesia. Mendapat dukungan yang 
cukup kuat, tokoh-tokoh pengurus pusat Koperasi Priangan ini 
kemudian menyelenggarakan Kongres Koperasi yang diadakan di 
Tasikmalaya dengan panitia penyelenggara adalah Pusat Koperasi 
Kabupaten Tasikmalaya (PKKT). Kongres Koperasi I dilaksanakan 
Tasikmalaya tanggal 11-14 Juli 1947. Tapi sebenarnya acara 
kongresnya dimulai pada tangal 12 Juli 1947, makanya dikemudian 
hari tanggal 12 juli ditetapkan sebagai hari koperasi. Alasan utama 
pemilihan tempat di Tasikmalaya adalah karena alasan keamanan. 
Situasi keamanan di tanah air ketika itu memang masih sangat 
mencekam. Perlawanan akibat agresi militer Belanda I di beberapa 
daerah terjadi. Tidak luput di Bandung yang sebenarnya merupakan 
Kantor  Pusat Koperasi Priangan.

Keputusan penting yang dihasilkan dalam Kongres I 
Koperasi di Tasikmalaya tersebut adalah:

1) Mendirikan Sentral Organisasi Koperasi Rakyat (SOKRI) 
yang berkedudukan di Tasikmalaya.30

2) Menetapkan Kekeluargaan dan Gotong Royong sebagai asas 
Koperasi

3) Memperluas pendidikan koperasi kepada kalangan pengurus 
dan pegawai koperasi serta kalangan masyarakat.

4) Mengajukan berdirinya “Koperasi Desa” dalam rangka 
mengatur perekonomian pedesaan.

5) Menetapkan tanggal 12 Juli sebagai hari koperasi.

c. Tahun 1949
Pada zaman kolonial Belanda peraturan yang dinilai cocok 

bagi tumbuh kembangnya koperasi adalah Regeling Inlandschhe 
Cooperatieve 1927 atau biasa disebut dengan Peraturan 

Koperasi No. 91.31 Oleh karena itu berdasarkan Pasal II Aturan 

30 SOKRI adalah cikal bakal DEKOPIN (Dewan Koperasi Indonesia)

31 Peraturan yang lain adalah pada tahun 1933 Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan 

Peraturan Koperasi yaitu Algemene Regheling Op De Cooperatieve Verenegingen (S.1933-

108) sebagai pengganti Peraturan Koperasi Tahun 1927. Peraturan ini tidak ada bedanya 
dengan peraturan koperasi no. 431 tahun 1915 yang sangat memberatkan bagi pribumi 

dalam mendirikan dan mengembangkan koperasi, makanya sejak kemerdekaan peraturan 

ini tidak digunakan, dan bangsa Indonesia lebih memilih menggunakan Peraturan Koperasi 

no 91 tahun 1927 yang digunakan sejak kemerdekaan sampai tahun 1949.
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Peralihan UUD 1945 peraturan ini digunakan di ndonesia. Pada 

tahun 1949 Pemerintah Republik Indonesia meninjau kembali 

peraturan perkoperasian peninggalan kaum kolonial tersebut 

yang dinilai peraturan tersebut tidak lagi cocok dengan iklim 

kehidupan bangsa Indonesia yang sudah merdeka. Oleh karena 

itu Pemerintah Republik Indonesia kemudian mengeluarkan 

Peraturan Koperasi No. 179 Tahun 1949 dikeluarkan pada 7 

Juli 1949. Namun demikian peraturan tersebut hanya meninjau 

Peraturan Koperasi No. 91, padahal kalau berdasarkan urutan 

sejarah maka semestinya berlaku Peraturan Koperasi No. 108 
Tahun 1933. Sehingga sebenarnya pada tahun 1949 terdapat 

dualisme peraturan koperasi. Di dalam Peraturan Koperasi 

No 179 Tahun 1949 ini jelas dinyatakan bahwa koperasi 

merupakan perkumpulan orang-orang atau badan-badan hukum 

Indonesia yang memberi kebebasan kepada setiap orang atas 

dasar persamaan untuk menjadi anggota dan atau menyatakan 

berhenti, maksud utama mereka dalam wadah koperasi ini yaitu 

memajukan tingkat kesejahteraan lahiriah para anggotanya 

dengan melakukan usaha-usaha bersama di bidang perdagangan, 

usaha kerajinan, pembelian/pengadaan barang-barang keperluaan 

anggota, tanggung menanggung kerugian yang dideritanya, 

pemberian atau pengaturan pinjaman, pembentukan dan 

pendirian koperasi harus diperkuat dengan akta (surat tertulis 

dan sah) dan harus didaftarkan serta diumumkan menurut 

cara-cara yang telah ditentukan pemerintah. Ketahanan rakyat 

Indonesia dalam bidang koperasi telah menunjukkan keunggulan 

bangsanya untuk mengatasi atau menanggulangi kesulitan 

ekonomi.

Karena Ibukota negara ketika itu berada di Jogyakarta, 

maka Pusat Jawatan Koperasi ketika itu juga berpusat di sekitar 

Jogyakarta. Tugas Pusat Jawatan Koperasi ketika ituadalah 

mengadakan kontak dengan jawatan koperasi di beberapa daerah 

lainnya. Tugas pokok yang dihasilkan telah melebur Bank dan 

Lumbung Desa dialihkan kepada Koperasi. Pada tahun ini 

pengembangan koperasi juga belum dapat dijalankan dengan 

baik oleh pemrintah,  karena kesibukan politik yang cukup 

kuat. Bahkan pada tahun 1949 terdapat beberapa peristiwa 

politik penting yang berpengaruh pada kehidupan koperasi. 

Yang pertama adalah Konferensi Meja Bundar/Round Table 
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Conference (KMB) pada tanggal 23 Agustus 1949 di Den Haag 

Belanda/Nederland. KMB adalah perundingan untuk perdamaian 

di Indonesia yang diselenggarakan atas desakan Perserikatan 

Bangsa-Bangsa (PBB). 

 

 Gambar Suasana Konferensi Meja Bundar

 Sumber/Hak cipta: Bettmann/Corbis

Konferensi ini dihadiri oleh wakil-wakil dari Indonesia 

dan  Bijeenkomst voor Federal Overleg (BFO) serta wakil 

Belanda/Nederland dan KomisiPBB untuk Indonesia. Pada 

tanggal 27 Desember 1949 di Den Haag, Bung Hatta yang 

mengetuai Delegasi Indonesia dalam Konferensi Meja Bundar 

untuk menerima pengakuan kedaulatan Indonesia dari Ratu 

Juliana. Bung Hatta juga menjadi Perdana Menteri waktu 

Negara Republik Indonesia Serikat berdiri. Selanjutnya setelah 

RIS menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bung Hatta 

kembali menjadi Wakil Presiden.32 Secara garis besar KMB 

berhasil menyepakati tiga hal, yaitu: 33 

32 Herbert Feith dan Lance Castles (ed). 1998. Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965. 

Jakarta. LP3ES. hlm. 41

33 Jimly Asshidiqie. 2010.  Kontitusi dan Konstitualisme Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika. 
hlm. 37 
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1) Mendirikan Negara Republik Indonesia Serikat (RIS)

2) Penyerahan kedaulatan kepada RIS 

3) Mendirikan uni antara Republik Indonesia Serikat dengan 

Kerajaan Belanda.

Konsekuensi dari perubahan bentuk negara dari kesatuan 

ke serikat, maka harus disusun konstitusi baru. Maka lahirlah 

konstitusi RIS. Konstitusi RIS adalah UUD yang yang berlaku 

di negara RIS  yang berlaku  dari tanggal 27 Desember 1949 

hingga 17Agustus 1950, ketika UUDS 1950 resmi diberlakukan. 

Dengan berdirinya RIS, berdasarkan Pasal 2 Konstitusi RIS, 

wilayah RI berada di dalam  RIS dengan UUD 1945 sebagai 

konstitusinya. RI diakui sebagai salah satu negara bagian, yaitu 

mencakup wilayah yang tersebut dalam persetujuan Renville.

Persoalan mendasar pada masa RIS adalah, di dalam 

Konstitusi RIS sama sekali tidak mengatur sektor ekonomi, 

apalagi koperasi. Berbeda dengan UUD 1945 yang memiliki 

Pasal 33 sebagai basis ciri kekuatan ekonomi bangsa dan 

memuat asas koperasi (kekeluargaan). Di dalam Konstitusi RIS 

justru sama sekali tidak memuat hal tersebut. Hal yang lebih 

banyak dibahas dalam konstitusi RIS adalah terkait konsekuensi 

perubahan bentuk negara dari kesatuan ke serikat.34 Oleh karena 

itu sejatinya, pada zaman RIS koperasi tidak menemukan basis 

dasar konstitusinya. Namun demikian di Jogyakarta sebagai 

Ibukota Negara bagian Republik Indonesia (negara bagian dari 

RIS) tetap menggunakan UUD 1945 sebagai konstitusinya.

2. Masa Tahun 1950-1959
Pada masa ini diawali dengan perubahan konstitusi yakni dari 

konstitusi RIS 1949 ke Undang Undang Dasar Sementara (UUDS) 

1950, pada tanggal 17 Agustus 1950. Konstitusi ini lebih memuat sisi 

ekonomi, lebih khusus berjiwa koperasi daripada UUD sebelumnya. 

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa dalam Konstitusi RIS 

menisbikan aspek ekonomi dan menghilangkan asas dan ruh koperasi, 

UUDS 1950 mengembalikannya. 

34 Hal tersebut dimaklumi karena Konstitusi RIS dibuat dalam alam pikir Belanda sebagai 

mitra perundingan RI dalam Konferensi Meja Bundar. Lebih jauh baca dalam . Jimly As-

shidiqie. 2010. Konstitusi Ekonomi. Jakarta. Penerbit Kompas. Hlm. 215
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Pasal 38 35

a. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas 

kekeluargaan.

b. Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang 

menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. 

c. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya 

dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar 

kemakmuran rakyat. 

Pada masa ini pekerjaan terbesar dalam mengembangkan 

koperasi adalah memberikan pendidikan dan pelatihan koperasi 

kepada pengurus, pegawai koperasi dan masyarakat luas agar 

pengetahuan tentang koperasi menyebar luas dan dapat diterapkan 

dalam mengolah dan mengembangkan koperasi sebagai alat 

perekonomian untuk mencapai cita-cita perjuangan bangsa indonesia. 

Koperasi pada waktu itu merupakan organisasi pemerintah dibawah 

kementrian Perdagangan dan Perindustrian. Ketika itu pengaruh 

liberalisme cukup kuat di Indonesia yang dapat dilihat dari praktik 

demokrasi yang tidak stabil. Kecenderungan liberalisme adalah 

sangat mengabaikan musyawarah dan mufakat dan pengkotak–

kotakan dalam masyarakat yang sangat bertentangan dengan gotong 

royong dan kekeluargaan yang menjadi kepribadian bangsa.

Liberalisme dalam politik akibat pengaruh dunia luar juga 

cukup membawa pengaruh yang tidak baik bagi pertumbuhan dan 

perkembangan koperasi. Di Indoneisa, diantaranya:

a) Kabinet pemerintahan sering berganti-ganti hal tersebut 

berdampak pada arah kebijakan dan program kementriaan yang 

menangani urusan koperasi selalu berubah-ubah.

b) Ketidakstabilan praktik demokrasi berakibat pada tertariknya 

secara massiv rakyat dalam berbagai kegiatan dan hiruk pikuk 

politik, sehingga mengabaikan pembangunan ekonomi koperasi. 

35 Pasal 38 (dengan ejaan yang asli)
1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan.

2) Tjabang-tjabang produksi jang penting bagi Negara dan jang menguasai hadjat hidup 

orang banjak dikuasai oleh Negara. 

3) Bumi dan air dan kekajaan alam jang terkandung didalamnja dikuasai oleh Negara dan 

dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakjat. 
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Bahkan hiruk pikuk politik tersebut menjadikan masyarakat 

terkotak-kotak berdasarkan ras, suku, golongan dan agama. 

Ujungnya koperasi juga terkotak-kotak demikian, sehingga 

persaingan antar koperasi menjadi tidak sehat dan memunculkan 

berbagai ketegangan. Bahkan di internal koperasi yang sama 

pun terjadi berbagai ketegangan akibat pandangan politik yang 

berbeda pula.

Namun demikian pada zaman ini pula perkembangan koperasi 
meningkat daripada zaman dasawarsa sebelumnya. Peningkatan 
tersebut antara lain terdapat dalam pendidikan koperasi yang 
dilakukan lebih intensif dan massiv, bahkan kepada petugas-petugas 
koperasi diberi kesempatan untuk meningkatkan pengetahuan 
diluar negeri. Selain itu bentuk gedung-gedung koperasi juga 
mengalamipeningkatan dari sisi jumlah dan kualitasnya. Terdapat 
pula beberapa peristiwa penting yang patut diingat dalam kesejarahan 
masa ini. Bahkan pada tanggal 12 Juli 1951, saat memperingati Hari 
Koperasi. Mohammad Hatta yang merupakan Wakil Presiden RI 
sekaligus tokoh koperasi menyampaikan pidato di radio mengenai 
sikap pemerintah dalam upaya mengembangkan perkoperasian.36

 ”Tadi kami peringatkan bahwa Pasal 38 dari pada Undang-
Undang Dasar kita (maksudnya UUDS 1950) menyatakan dua 
macam kewajiban. Kewajiban kepada pemerintah dan kewajiban 
kepada rakyat. Selain dari menganjurkan dan merencanakan 
koperasi, titik berat daripada kewajiban pemerintah terletak 
pada ayat (2) dan (3) dari pada pasal itu, yang berbunyi: (2) 
Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang 
menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. (3) 
Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya 
dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat.

 Disini dinyatakan tugas dan tanggungjawab pemerintah untuk 

36 http://www.tokohindonesia.com/biografi/article/285-ensiklopedi/257-bapak-koperasi-
indonesia. 

 Pikiran-pikiran Bung Hatta mengenai koperasi antara lain dituangkan dalam bukunya 

yang berjudul Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun. Lihat juga di dalam 

Angandaralam, Syahbuddin. 1986. Apa dan Siapa Bung Hatta. Jakarta. PT. Rosda 

Jayaputra. hlm. 36
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melindungi penghidupan rakyat, dan mengatur supaya produksi 
berjalan untuk menyelenggarakan kemakmuran rakyat. Dikuasai 
tidak berarti bahwa pemerintah sendiri menjadi pengusaha dalam 
segala rupa. Dikuasai berarti juga bahwa pemerintah mengatur 
jalannya produksi, supaya menguntungkan kepada kemakmuran 
rakyat.

 Di sebelah kewajiban pemerintah adalah kewajiban daripada 
rakyat, untuk menyempurnakan hidupnya dan perusahaan 
masyarakat dengan jalan koperasi. Dengan koperasi kita 
selenggarakan supaya bumi dan air dan kekayaan yang 
terkandung di dalamnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat. 

 Demikian Dr. Moh. Hatta.

Bagaimanapun kembalinya diatur koperasi dalam konstitusi 
(UUDS 1950) menimbulkan gariah bagi pergerakan koperasi.Berikut 
adalah beberapa peristiwa penting sepanjang masa ini yang berkaitan 
dengan pertumbuhan dan pengembang koperasi di Indonesia. Berikut 

beberapa peristiwa lain yang cukup penting sepanjang tahun 50-an.

a. Kongres Koperasi II 37

Kongres Besar Koperasi Seluruh Indonesia II diselenggarkan 
di Bandung, pada 15-17 Juli 1953. Kongres ini disebut juga dengan 
Kongres Besar Koperasi. Dalam kongres tersebut hadir 206 orang 
utusan yang mewakili 83 Pusat-pusat Koperasi dari berbagai 
daerah di Indonesia. Yaitu, Sumatera Utara, Sumatera Tengah, 
Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan, Sulawesi, 
dan Sunda Kecil. Banyak diantaranya para utusan tersebut 
mewakili organisasi koperasi yang masih berbentuk panitia. 
Kongres dipimpin oleh tokoh koperasi dari Jawa Barat ketika 
itu ketua SOKRI, Niti Soemantri itu. Keterlibatan pemerintah 
dalam kongres ini juga terlihat dengan hadirnya beberapa 
pejabat pemerintah dalam memberikan pencerahan dalam sesi 
kongres, diantaranya, Prof. Dr. Sumitro Djojohadikusumo 
(Menteri Perekonomian) tentang ”Fungsi Koperasi dalam 
proses pengembagan ekonomi”. Iskandar Tejasukmana (Menteri 
Perburuhan) tentang ”Perumahan Rakyat”. R.S. Soeria Atmadja 
(Kepala Direktorat Perekonomian Rakyat) tentang ”Perluasan 

37 Kamaralsyah, Djabaruddin Djohan, Ibrahim. Op cit
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tugas gerakan koperasi di Indonesia). Roesli Rahim (Kepala 
Jawatan Koperasi Pusat) tentang ”Pendidikan dan Penerangan 
Koperasi”. Selain itu daya dukung tokoh gerakan koperasi juga 
cukup besar. Tokoh gerakan koperasi yang hadir memberikan 
materi ceramah dalam kongres adalah   R. Moh. Ambiyah 
Hadiwinoto (Gabungan Koperasi Batik) 

Kongres II Koperasi di Bandung ini mengahasilkan beberapa 
keputusan, antara lain:

1) Membentuk Dewan Koperasi Indonesia sebagai pengganti 
SOKRI (Sentral Organisasi Koperasindonesia) 38

2) Menetapkan pendidikan koperasi sebagai salah satu mata 
pelajaran di sekolah

38  Dewan Koperasi Indonesia ketika itu disingkat DKI untuk pertama kalinya dipilih ketua 
dalam kongres koperasi II di Bandung adalah Niti Soemantri (sebelumnya ketua SOKRI). 
Pada Kongres itu juga menyepakati Anggaran Dasar Dewan Koperasi Indonesia (DKI) 
1953, yang menyebutkan antara lain: 

 Maksud dan tujuan: Maksud dan tujuan Dewan Koperasi Indonesia ialah me laksakan cita-
cita nasional untuk menyusun perekonomian bangsa Indonesia atas dasar kekeluargaan 
sebagaimana termaksud dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 
dengan jalan:
a. Menyebarkan, memelihara dan mempertahankan cita-cita Koperasi, 
b. Memperhatikan dan membantu pelaksanaan kepentingan perkumpulan Koperasi dengan 

nyata. 
c. Membela hak hidup dan berkembang secara bebas bagi perkumpulan Koperasi terhadap 

segala usaha yang merintanginya, bilamana perlu dengan bekerja bersama, terutama 
dengan seluruh gerakan Koperasi, serta memandangnyadari sudut perkembangan eko-
nomi nasional

 Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagai tersebut di atas, Dewan Koperasi Indonesia 
melakukan berbagai kegiatan (usaha), antara lain : 
a. Memajukan atau meminta penjelasan atau pendapat, pertimbangan atau nasehat pada 

pemerintah serta badan-badan yang diakuinya, tentang soal atau kejadian yang ber-
sangkut paut dengan paham dan gerakan Koperasi. 

b. Memberi penerangan pada rakyat Indonesia dan pers tentang segala soal dan kejadian 
yang bersangkutan dengan paham dan gerakan Koperasi

c. Mengusahakan penerangan dan pendidikan khusus tentang Koperasi dengan lisan atau 
tertulis.

d. Mengeluarkan majalah tentang Koperasi
e. Mengadakan rapat-rapat dan perundingan 
f. Mempelajari serta mengusahakan pemecahan soal-soal kemasyarakatan, perekonomian 

dan politik yang secara langsung atau tidak langsung bertalian dengan Koperasi. 
g. Mencari dan memelihara hubungan dengan gerakan Koperasi diluar negeri dan menarik 

perhatian terhadap segala kepentingannya. 
h. Membantu setiap perjuangan, khusus yang dihadapi oleh sesuatu Koperasi yang ter-

gabung dan yang terutama bersifat mempertaruhkandasar paham Koperasi

 Lihat di dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Anggaran Dasar Dewan Koperasi Indonesia Tahun 1953. 
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3) Mengangkat Mohammat Hatta sebagai Bapak Koperasi 
Indonesia

4) Segera akan dibuat undang-undang koperasi yang baru

 

 Ketua Dewan Koperasi Indonesia,  Niti Soemantri, saat 

menyematkan Bintang Emas Koperasi kepada Bung Hatta 

yang ditetapkan sebagai Bapak Koperasi Indonesia, pada 

Kongres Koperasi ke II di Gedung Merdeka Dwi Warna, Jalan 

Asia Afrika, Bandung, 15 Juli 1953 39

b. Kongres Koperasi III di Jakarta
Kongres Koperasi III dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 

1-5 September 1956 di Jakarta. Kongres ini tidak semeriah 
kongres Koperasi II di Bandung. Namun beberapa keputusan 
penting dalam kongres ini adalah:

1) Penyempurnaan Organisasi Gerakan Koperasi dengan terus 
melakukan sosialisasi, pendidikand an pelatihan

2) Dewan Koperasi Indonesia diamanatkan untuk lebih terlibat 

39 Foto diambil dari http://ug-cooperative.itgo.com/kongreskoperasi.htm diakses pada 

tanggal 7 Februari 2015
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di dalam International Cooperative Alliance (ICA).40

3) Menghimpun bahan untuk undang-undang perkoperasian 
dan mendorong untuk mempercepat proses legislasinya.

4) Memilih ketua DKI baru menggantikan Niti Sumantri yaitu 

Mr. Ismail Thayib41

c. Keluarnya UU No. 79 tahun 1958  tentang Perkumpulan 
Koperasi

Dorongan dari para  pelaku gerakan koperasi untuk 

mengakhiri dualisme perundang-undangan tentang koperasi 

semakin kuat(ingat selain berlaku peraturan koperasi no. 79 

Tahun 1949, no.79 dan Undang-Undang koperasi no. 108 tahun 
1933 juga belum dicabut).  Bahan-bahan materi dikumpulkan 

dan berkali–kali disusun dan disempurnakan oleh para pelaku 

gerakan koperasi yang tergabung dalam DKI/Dekopin. Namun 

rancangan UU tersebut tidak pernah diajukan ke parlemen hingga 

atas inisiatif salah seorang anggota parlemen justru berinisiatif 

dan meminta DKI/Dekopin untuk mengajukan rancangan 

UU tersebut. Dan pada akhirnya, pada tanggal 27 Oktober 

tahun 1958 rancangan UU tersebut disahkan oleh parlemen 
dan menjadi UU No 79 Tahun 1958  tentang Perkumpulan 
Koperasi. Undang-undang ini juga memuat prinsip-prinsip koperasi seperti 

yangdirumuskan oleh Rochdale.

40 Koperasi-koperasi di dunia, pada awalnya di Eropa berusaha untuk meluruskan berbagai 

ketidakseragaman dalam praktik koperasi, maka di penghujung abad 18 gerakan koperasi 
di dunia membentuk International Cooperative Alliance (ICA), tepatnya pada tahun 

1895 berdiri di Inggris, yang merupakan negara tempat berdirinya koperasi Rochdale. 
ICA bertindak sebagai lembaga yang menyatukan gerakan-gerakan koperasi di tiap-tiap 

negera di dunia agar terjadi keseragaman tertutama dalam hal cara memandang jati diri 

koperasi yang sejati agar dapat berjalan selaras dan sepadan antar negera. ICA disebut 

juga sebagai aliansi/gabungan koperasi Internasional.

41 R. Niti Soemantri diganti oleh Mr. Ismail Thayib sebagai Ketua Umum periode 1956-

1959. Di masa ini, selain Ismail Thayib, kepengurusan mulai didominasi tokoh-tokoh 

koperasi dari Jakarta. Antara lain, Eddiwan dari IKPI/Induk Koperasi Perikanan Indonesia 

(Sekjen) dan H. Djoenaid dari GKBI (Bendahara). Kemudian pada Kongres Koperasi 

IV yang diadakan di Surakarta Jawa Tengah, 1959, terpilih Pandji Soeroso dari IKPN 

(Induk Koperasi Pegawai Negeri) sebagai Ketua Umum masa bakti 1959-1961.
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 Latar belakang lahirnya UU ini adalah:

1) UU No. 179 Tahun 1949 tidak sesuai asas kekeluargaan dan 

kegotongroyongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 
UUDS 1950.

2) UU No. 179 Tahun 1949  memberikan pengaturan yang 

sangat terbatas, yakni hanya mengatur cara pendirian pengesahan 

dan cara kerja koperasi

3) Di dalam UU No. 179 Tahun 1949 peran pemerintah hanya 

bersifat pasif, menjadi pendaftar dan penasihat saja

Berdasarkan UU ini pengertian koperasi adalah suatu 

perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-

badan hukum yang tidak merupakan konsentrasi modal dengan 

ketentuan yaitu: Berazas kekeluargaan (gotong royong). 

Bertujuan memperkembangkan kesejahteraan masyarakatnya 

dan daerah bekerjanya pada umumnya. Keanggotaan bersifat 

sukarela. Beberapa ketentuan pokok dalam UU ini antara lain.

1) Ruang peranan pemerintah dalam membina dan membibing 

koperasi diperbesar

Di dalam Pasal 13 jelas dinyatakan:

 (1) Dengan tidak mengurangi kewajiban Koperasi untuk 

mengatur sendiri pemeriksaan atas dirinya, maka Kope-

rasi ada dibawah bimbingan dan pengamatan Pemerintah. 

(2)  Menteri mengatur pekerjaan bimbingan dan pengamatan 

bagi Koperasi agar pekerjaan Pejabat di Pusat dan 

Daerah dapat berjalan sesuai dengan politik umum 

perekonomian dari Pemerintah Pusat. 

2) Pengadaan Badan Musyawarah Koperasi.

  Badan Musyawarah adalah badan untuk menampun 

keanggotaan koperasi bila memiliki anggota dalam jumlah 

banyak yang ketika itu diatur lebih dari 200 anggota. Secara  

tersurat dinyatakan di dalam Pasal 23.

(1)  Jika sesuatu Koperasi mempunyai lebih dari 200 orang 

anggota, maka dapat dibentuk "Badan Musyawarah" 

yang susunan, kekuasaan dan tugas serta cara bekerjanya 

diatur lebih lanjut oleh Menteri. 

(2)  Apabila kemudian banyaknya anggota Koperasi menjadi 

kurang dari 200 orang, maka Badan Musyawarah yang 

dibentuk semula hanya tetap berdiri selama tahun buku 

yang berjalan. 
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(3)  Kekuasaan Badan Musyawarah adalah terbatas, 

ditentukan dalam anggaran dasar dan tidak boleh 

meliputi kekuasaan-kekuasaan perihal pemilihan 

dan pemecatan pengurus, perubahan anggaran dasar, 

likwidasi Koperasi, pengesahan kebijaksanaan Pengurus 

serta pengesahan neraca perhitungan untung rugi, yang 

kesemuanya tetap harus diputuskan oleh rapat anggota. 

3) Pemberian/Pengaturan Pidana bagi pihak yang menyalahguna-

kan nama koperasi.

  Mengenai pengaturan penyalahgunaan nama koperasi 

ini terdapat di dalam Pasal 4. 

 (1) Tiap-tiap koperasi harus memakai nama yang menyebut: 

a) Kata : "Koperasi" atau "Koperasi Pusat". 

b) Penunjukan usaha utama atau golongan. 

(2)  Perkumpulan atau organisasi lain yang tidak didirikan 

menurut Undang-undang ini dilarang memakai nama 

Koperasi atau Koperasi Pusat. 

  Sedangkan bentuk sanksi terdapat di dalam Bab V Pasal 

47 ayat (2)

(2)  Di hukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 

satu bulan atau hukuman denda setinggi-tingginya 

seribu rupiah; 

a. Anggota pengurus yang dengan sengaja atau karena 

kelalaian melanggar ketetapan dalam Pasal 26 ayat 

1, Pasal 30 ayat 2 dan Pasal 35 ayat 1; 

b. Barangsiapa yang dengan sengaja atau karena 

kelalaian melanggar ketetapan dalam Pasal 4 ayat 2.

4) Mengakhiri dualisme peraturan tentang koperasi

 Hal tersebut dinyatakan di dalam Bab VI Ketentuan-

Ketentuan Peralihan.

Pasal 48.
(1)  Koperasi yang sebelum berlaku undang-undang ini telah 

didirikan menurut Regeling Cooperatieve Verenigingen 

dalam *2132 Ordonansi 7 Juli 1949 (Staatsblad No. 

179) dan Algemene Regeling op de Cooperatieve 

Verenigingen data ordonansi 11 Maret 1933 (Staatsblad 

No. 108), takluk pada undang-undang ini setelah 
berlakunya, dengan ketentuan bahwa Koperasi itu harus 
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menyesuaikan diri dengan ketentuan-ketentuan data 

undang-undang ini dalam waktu enam bulan. 

(2)  Dalam keadaan luar biasa Menteri dapat memperpanjang 

masa tersebut dalam ayat 1 dengan waktu enam bulan. 

(3) Akta perubahan yang dibuat oleh Koperasi tersebut 

dalam ayat 1 untuk menyesuaikan diri dengan 

ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini bebas 

dari bea meterai. 

Pasal 49.

 Koperasi yang didirikan menurut Algemene Regeling op 

de Cooperatieve Verenigingen dalam Ordonansi 11 Maret 

1933 (Staatsblad No. 108), yang tidak mungkin disesuaikan 
dengan undang-undang ini harus dibubarkan paling lambat 

enam bulan setelah berlakunya undang-undang ini. 

d. Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Dewan Konstituante yang dipilih dalam pemilu 1955 

memiliki tugas untuk segera menyusun dan menetapkan UUD 

baru sebagai pengganti UUDS 1950. Tetapi tugas tersebut 

tidak segera dapat diselesaikan, padahal UUD yang baru ini 

diharapkan dapat segera menggantikan UUDS 1950 yang 

menganut sistem pemerintahan demokrasi liberal dianggap 

tidak sesuai dengan kondisi kehidupan masyarakat Indonesia, 

sehingga bisa dikatakan ketika itu pijakan konstitusi kita tidak 

kuat, karena tidak berakar dari ruh dan budaya bangsa. Situasi 

politik di jakarta semakin memanas karena masing-masing 

partai berebut pengaruh dan kuasa agar ide dan ideologi mereka 

dapat mauk dalam UUD yang baru. Konflik antar partai politik 
yang mengganggu stabilitas nasional. Banyaknya partai dalam 

parlemen yang saling berbeda pendapat sementara sulit sekali 

untuk. Masing-masing partai politik selalu berusaha untuk 

menghalalkan segala cara agar tujuan partainya tercapai. 
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 Gambar Suasana ketika Presiden Ir Soekarno membacakan Dekrit 

Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 42

Situasi politik tersebut semakin parah ketika di beberapa 

daerah terkadi pemeberontakan yang semakin bertambah 

gawat bahkan menjurus menuju gerakan separatisme antara 

lain Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di 

Sumatera Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta) di Sulavesi 

Utara. Oleh karena itu Presiden Soekarno segera mengambil 

tindakan untuk menyelamatkan bangsa Indonesia, salah satu 

yang terpenting adalah mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 

1959, yang isinya: 

1. Pembubaran Konstituante;

2. Pemberlakuan kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya 

UUDS 1950;

3. Pembentukan MPRS (Majelis Permusyawaratan Rakyat 

Sementara) dan DPAS (Dewan Pertimbangan Agung 

Sementara) dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

42 Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas. Sumber gambar 30 Tahun Indone-
sia Merdeka Jilid 2,  hlm. 144. Photo credited to Information Ministry. Lihat pada http://

id.wikipedia.org/wiki/Berkas:1959_Decree_1.jpg
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Dekrit Presiden 5 Juli 1959 memberikan dampak bagi 

pengembangan koperasi. Di dalam tinjauan yuridis konstitusi 

sebenarnya Pasal Ekonomi antara UUD 1945 dan UUDS 1950 

tidak berbeda. Namun semangat perpolitikan ketika itu tidak 

demikian, semangat untuk kembali kepada UUD 1945 membuat 

berbagai peraturan/UU yang dibuat pada masa UUDS 1950 

dianggap tidak lagi sesuai dan dianggap melawan konstitusi. 

Salah satunya adalah UU no 79 tahun 1958 tentang Perkumpulan 
Koperasi. Berbagai gagasan dan desakan untuk mencabut UU 

ini mulai bermunculan, khususnya dari para politisi. Sejatinya 

desakan ini lebih pada semangat politik ketika itu, yakni 

penerapan demokrasi terpimpin43 dalam semua lini. Pada 

tahun ini juga ada beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh 

pemerintah terkait kehidupan dan pengelolaan koperasi, yaitu :

1) Mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 Tahun 

1959 tentang Larangan Bagi Pedagang Kecil dan Eceran 

yang Bersifat Asing di Luar Ibukota Daerah Swantantra 

Tingkat I dan II (Propinsi dan Kabupaten/Kotamadya) dan 

Karesidenan. PP ini menentukan bahwa yang diperbolehkan 

43 Pidato Presiden tanggal 17 Agustus 1959 berjudul "Penemuan Kembali Revolusi Kita", 
dikenal dengan Manifesto Politik Republik Indonesia.  Pidato ini kemudian dikenal dengan 

sebutan Manifesto Politik Presiden Republik Indonesia. Atas usulan dari DPA yang bersi-Atas usulan dari DPA yang bersi-

dang tanggal 23-25 September 1959 agar Manifestio Politik Republik Indoneia itu dijadi-

kan Garis-garis Besar Haluan Negara. Inti Manifesto Politik itu adalah USDEK (Undang 

Undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, 

dan Keperibadian Indonesia).

 Dalam pidato tanggal 22 April 1959, Presiden Soekarno mengemukakan beberapa 

definisi tentang Demokrasi Terpimpin. Salah satu definisi mengatakan bahwa Demokrasi 
Terpimpin adalah demokrasi yang sesuai dengan UUD 1945, yakni demokrasi yang 

dipimpin oleh hikmat kebijkasanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Definisi 
lain menjelaskan bahwa Demokrasi Terpimpin adalah demokrasi kekeluargaan, yakni 

demokrasi yang mendasarkan sistem pemerintahannya kepada musyawarah dan mufakat 

dengan pimpinan satu kekuasaan sentral di tangan seorang bapak yang tidak diktak-

tor, tetapi memimpin dan mengayomi. Demokrasi Terpimpin mulai menyimpang dari 

konsepnya semula karena semakin kuatnya sentralisasi kekuasan yang berpusat pada 

Soekarno, pengkritik mulai dianggap sebagai penghalang maka dilenyapkan dengan 

cara dipenjara tokoh-tokohnya maupun dibubarkan institusinya. Hal ini dapat dilihat 

dari kebijaksanaan presiden, pembubaran MASYUMI dan penangkapan tokoh-tokohnya 

karena dianggap menghalangi konsep Demokrasi Terpimpin. Juga kenijakan penumbuh-

kembangan NASAKOM disemua lini kehidupan berbangsa. 
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melakukan pemindahan hak dan yang ditunjuk mengisi 

perdagangan kecil dan eceran adalah pengusaha-pengusaha 

pribumi/nasional yang menyusun organisasi atas dasar 

koperasi.

2) Mengeluarkan Instruksi Menteri Muda Pendidikan, 

Pengajaran, dan Kebudayaan No. 1 Tahun 1959 tentang 

Sapta Usaha Tama, yang isinya antara lain mewajibkan para 

pelajar untuk menabung dan berkoperasi.

3) Membentuk Departemen Transmigrasi, Koperasi dan 

Pembangunan Masyarakat Desa (Transkopemada), yang 

menterinya adalah Achmadi.

3. Masa Tahun 1960-1965 (Demokrasi Terpimpin)
Dekrit Presiden sebenarnya menandai era Demokrasi Terpimpin 

di Indonesia. Setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959 pemerintah 

mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 1959 tentang 

Perkembangan Gerakan Koperasi. Terdapat tiga (3) pertimbangan 

yang menjadi dasar kenapa PP ini lahir. Pertimbangan tersebut adalah:

a. Perlunya penyesuaian fungsi koperasi dalam UU No 79 Tahun 

1958 tentang Perkumpulan Koperasi terhadap UUD 1945 dan 
Manifesto Politik Presiden Republik Indonesia tanggal 17 

Agustus 1959, dimana koperasi harus diberi peranan sedemikian 

rupa sehingga gerakan serta penyelenggaraannya benar-benar 

dapat merupakan:

1) alat untuk melaksanakan ekonomi terpimpin berdasarkan 

sosialisme a la Indonesia;

2) sendi kehidupan ekonomi bangsa Indonesia,

3) untuk mengatur perekonomian rakyat guna mencapai 

taraf hidup yang layak dalam susunan masyarakat adil dan 

makmur yang demokratis.

b. Perlunya bagi Pemerintah untuk wajib mengambil sikap yang 

aktip dalam membina gerakan Koperasi berdasarkan azas-azas 

Demokrasi Terpimpin;

c. Perlu adanya aturan yang lebih tepat guna menumbuhkan, 

mendorong, membimbing,melindungi dan mengawasi 

perkembangan Gerakan Koperasi; sehingga terjamin, terpelihara 

dan terpupuknya dinamika baik dikalangan masyarakat sendiri 

maupun dalam kalangan petugas negara, serta terselenggaranya 

koperasi secara serentak, intensip, berencana dan terpimpin.
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Haluan demokrasi terpimpin adalah NASAKOM, yang 

merupakan gabungan 3 (tiga) ideologi, yakni Nasionalis diwakili 

oleh Partai Nasional Indonesia (PNI), Agama diwakili oleh Partai 

Nahdhatul Ulama (NU) dan Komunis diwakili oleh Partai Komunis 

Indonesia (PKI), ketiganya berpusat pada kekuasaan sentral 

Sang Presiden, Ir Soekarno. Dengan lahirnya haluan ideologi 

NASAKOM ini maka semua arah gerak kehidupan berpangsa 

harus juga berhaluan NASAKOM, termasuk dalam kehidupan dan 

gerakan koperasi di Indonesia. Ide dan haluan NASAKOM ketika 

itu begitu kuat, gerakan koperasi juga merespon dengan cepat. 

Kehadiran Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 1959 tentang 

Perkembangan Gerakan Koperasi menggantikan UU No. 79 Tahun 

1958 tentang Perkumpulan Koperasi harus segera disikapi dengan 
melakukan beberapa penyesuaian dalam gerakan koperasi. Oleh 

karena itu pada tanggal 25–28 Mei 1960 di Jakarta dilangsungkan 
Musyawarah Kerja Koperasi dengan tujuan untuk merumuskan pola 

perkoperasian berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 

1959 tentang Perkembangan Gerakan Koperasi. Musyawarah Kerja 

Koperasi tersebut menghasilkan beberapa keputusan yang sangat 

berciri pada pola pemikiran Bung karno:

a. Menjadikan Manipol USDEK (Undang Undang Dasar 1945, 

Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi 

Terpimpin, dan Keperibadian Indonesia) sebagai landasan Idiil 

koperasi dengan demikian koperasi harus mengikuti garis-garis 

yang dikehendaki oleh beliau yang condong kepada koperasi di 

negara-negara Komunis.

b. Pelaksanaan ekonomi terpimpin merupakan fungsi koperasi yang 

berarti dikuasainya secara ketat perkooperasian oleh pemerintah.

Jelasnya pada masa ini peranan pemerintah masuk ke semua 

lini semakin besar porsinya, termasuk ke koperasi dengan segala 

gerakannya. Kehidupan dan gerakan koperasi pada masa Demokrasi 

Ekonomi Terpimpin berarti harus melaksanakan prinsip demokrasi 

dengan menjadikan titik dipusatnya dalah Presiden, melalui 

pemerintahannya. Tahun 1960 Perkoperasian dikelola oleh Menteri 

Transmigrasi Koperasi dan Pembangunan Masyarakat Desa 

(TRANSKOPEMADA), dibawah pimpinan seorang Menteri yang 

dijabat oleh Achmadi. Pada tahun 1960 berbagai kebijakan kemudian 

dikeluarkan oleh pemerintah sebagai manifestasi pelaksanaan 
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Demokrasi Ekonomi Terpimpin dalam kehidupan dan gerakan 
koperasi di Indonesia, antara lain: 

a. Peraturan Pemerintah No. 140 Tahun 1960 tentang Penyaluran 
bahan Pokok dan menugaskan koperasi sebagai pelaksananya. 
Dengan peraturan ini maka mulai ditumbuhkan koperasi-
koperasi konsumsi. Ingat zaman Budi Utomo Koperasi Konsumsi 
juga pernah dikembangkan.

b. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 1960 tentang Badan 
Penggerak Koperasi (BAPENGKOP). Inpres ini tetap mengacu 
pada Peraturan Pemerintah No. 60/1959.     Tujuan Inpres ini adalah 
untuk mempercepat perkembangan koperasi. BAPENGKOP 
beranggotakan para petugas pemerintah untuk mengadakan 
pertimbangan mengenai kecepatan laju perkoperasian yang oleh 
pemerintah telah dijadikan sebagai penyalur bahan-bahan pokok 
dengan harga jauh lebih rendah daripada harga di pasaran. Selain 
itu tugas BAPENGKOP adalah mengadakan koordinasi dalam segala 
kegiatan instansi-instansi Pemerintah untuk penumbuhan Gerakan Koperasi 
dari pusat sampai daerah.

Secara detail Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 1960 
isinya menginstruksikan kepada Menteri Distribusi, Menteri Produksi, 
Menteri Transmigrasi Koperasi dan Pembangunan Masyarakat Desa, 
Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Menteri perdagangan, 
Menteri Keuangan, Menteri Pertanian, Menteri Pengerahan Tenaga 
Rakyat, Menteri Penerangan dan Menteri Menteri Muda Pendidikan, 
Pengajaran, dan Kebudayaan (PP dan K) untuk :

1) Secara aktif menumbuhkan dan memperluas gerakan koperasi 
meliputi segala bidang kehidupan masyarakat.

2) Mendorong, menghubungi, mengawasi gerakan koperasi secara 
aktif.

3) Menjamin barang-barang yang dibagikan kepada rakyat dan 
dihasilkan oleh rakyat dapat disalurkan melalui koperasi.

4) Membantu mengatasi hambatan koperasi-koperasi, misalnya 
perkreditan, persaingan dengan swasta dan sebagainya tanpa 
mengurangi sifat swadaya koperasi.

5) Mengkoordinir kegiatan instansi anggota BAPENGKOP dalam 
menyusun rencana, pelaksanaan maupun pengawasan.

6) Dalam perosalan teknis peraturan dan hukum perkoperasian, 
BAPENGKOP menyerahkan kepada Jawatan Koperasi 
Departemen Transkopemada.
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7) BAPENGKOP dalam menjalankan tugasnya berpegang teguh 

pada UU No. 79 Tahun 1958 dan PP No. 60 Tahun1959.
8) Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 1960 tentang 

Pendidikan Koperasi. Inpres ini menekankan bahwa pendidikan 

koperasi di Indonesia ditingkatkan baik secara resmi di 

sekolah-sekolah, maupun dengan cara informal melalui siaran 

media masa, dan lain sebagainyal yang dapat memberikan 

informasi, pendidikan, pengajaran serta menumbuhkan semangat 

berkoperasi bagi rakyat. Dengan adanya Inpres ini maka 

pemerintah kemudian melakukan berbagai kegiatan, yaitu

a) Pendidikan koperasi untuk kader-kader masyarakat baik 

perkotaan maupun pedesaan.

b) Pemasukkan Mata Pelajaran Koperasi dalam proses belajar 

mengajar di sekolah-sekolah di Indonesia.

Berbagai kebijakan tentang Koperasi yang dibuat oleh 

pemerintah pada tahun 1960 mendapat dukungan penuh dari Majelis 

Permusyawaratan Rakyat Sementara. Dalam rapat pleno kelima 

tanggal 3 Desember 1960 Sidang Pertama di Bandung, setelah 

membahas: “Rancangan Dasar Undang-undang Pembangunan 

Nasional Semesta Berencana Delapan Tahun 1961-1969” hasil karya 

Depernas, dan menelitinya atas dasar Amanat Pembangunan Presiden 

pada tanggal 28 Agustus 1959 yang diucapkan dan yang tertulis 
sebagai garis-garis besar daripada haluan pembangunan. MPRS 

kemudian membuat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 

Sementara (Tap MPRS) No.II/MPRS/1960 tentang Garis-Garis 

Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan 

Pertama 1961-1969. 

Tap MPRS ini sebenarnya tidak secara tersurat memberikan 

penekanan tentang koperasi. Namun dalam konsideran maupun 

batang tubuh Tap MPRS secara tersurat menegasakan bahwa 

negara memiliki peranan dan kuasa yang besar dalam melaksanakan 

prinsip ekonomi terpimpin. Di dalam konsideran, dinyatakan bahwa 

Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana 

Tahapan Pertama 1961-1969 berisikan tripola untuk meletakkan 

dasar-dasar pembangunan rokhaniah dan jasmaniah yang sehat dan 

kuat serta pembangunan tata perekonomian nasional yang sanggup 

berdiri sendiri dan tidak tergantung kepada pasang surutnya pasaran 

dunia. Di dalam pembangunan tata perekonomian nasional adalah 
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antara lain dilakukan dengan pembebasan berjuta-juta kaum tani dan 

rakyat pada umumnya dari pengaruh kolonialisme. imperialisme, 

feodalisme dan kapitalisme dengan melaksanakan "landreform" 

menurut ketentuan-ketentuan Hukum Nasional Indonesia, seraya 

meletakkan dasar-dasar bagi industrialisasi, terutama industri 

dasar dan industri berat yang harus diusahakan dan dikuasai oleh 

negara. Secara umum dan tersirat di dalam batang tubuh Tap MPRS 

ini  menetapkan bahwa sektor perekonomian akan diatur dengan 

dua sektor yakni sektor Negara dan sektor koperasi, dimana sektor 

swasta hanya ditugaskan untuk membantu. 

Berbagai kebijakan seperti yang telah disebutkan di atas 

menunjukkan bahwa peranan pemerintah menjadi sangat dominan, 

sementara gerakan koperasi sendiri hanya mengkuti kebijakan 

tersebut. Dampak dari kebijakan yang telah dibuat adalah 

perkembangan koperasi berjalan sangat pesat (aspek kuantitas), 

khususnya koperasi-koperasi karet, koperasi kopra, koperasi 

konsumen, dan koperasi di pedesaan yang berjenis aneka usaha. 

Pada tahun 1960.

Pertumbuhan koperasi yang sedemikian pesat disebabkan oleh 

hal-hal sebagai berikut:44

a. Persyaratan untuk mendirikan koperasi sebagai badan hukum 

sangat mudah.

b. Pemerintah banyak memberikan bantuan/fasilitas kepada 

koperasi sehingga banyak orang mendirikan koperasi sekedar 

untuk mendapatkan fasilitas.

c. Banyak peraturan pemerintah yang dikeluarkan untuk mendorong 

pertumbuhan koperasi.

d. Masyarakat memiliki ekspektasi yang besar terhadap 

keberhasilan koperasi sebagai wahana sosialisme Indonesia, 

yang dapat meningkatkan kesejahteraan.

e. Masuknya organisasi politik dalam tubuh koperasi yang saling 

bersaing untuk mendapatkan anggota.

Kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah pada 

dasarnya memiliki maksud yang baik bagi pengembangan kehidupan 

dan gerakan koperasi. Dari segi kuantitas koperasi yang ada, usaha 

44 Djabaruddin Djohan. 1997. Setengah Abad Pasang Surut Gerakan Koperasi Indonesia 
12 Juli 1917 – 12 Juli 1997. Jakarta: Dekopin. hlm. 37-38
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tersebut telah membuahkan hasil, namun dari segi kemampuan 
usaha dan inisiatif koperasi apa yang dilakukan pemerintah tersebut 
dianggap justru jadi bumerang, karena hanya menadikan koperasi 
sebagai pelaksana kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah. 
Oleh karena itu, pada saat itu inisiatif mentalitas berkoperasi sangat 
bergantung pada kebijakan, kemauan dan supplai dari pemerintah.

Kegairahan gerakan koperasi tersebut terus berlanjut. Pada 
tanggal 21-27 April tahun 1961 diselenggarakan Musyawarah 
Nasional Koperasi I (Munaskop I) di di gedung Utama Pekan 
Raya Surabaya untuk melaksanakan prinsip Demokrasi Terpimpin 
dan Ekonomi Terpimpin. Peserta yang hadir dalam Munaskop 
tersebut sekitar 1.500 orang. Setelah persidangan selama 7 hari, 
Munaskop mengambil keputusan antara lain meliputi pernanan 
gerakan koperasi Indonesia, organisasi gerakan koperasi serta 
program koperasi Indonesia. Menyangkut peranan  koperasi di 
Indonesia, disebutkan bahwa koperasi Indonesia merupakan alat 
untuk melaksanakan ekonomi terpimpin. Sedangkan menyangkut 
organisasi, dalam Munaskop diputuskan untuk membentuk Kesatuan 
Organisasi Koperasi Seluruh Indonesia (KOKSI) yang terdiri dari 
unsur pemerintah sebagai pimpinan, gerakan koperasi, tenaga ahli, 
dan wakil-wakil daerah tingkat I. Berkaitan dengan pembentukan 
KOKSI, Munaskop mengusulkan kepada pemerintah agar; 
a. KOKSI bersama-sama dengan pemerintah melaksanakan 

keputusan Munaskop I; 
b. Dalam waktu singkat dibentuk Pimpinan Dewan Nasional 

KOKSI; 
c. Membubarkan organisasi yang serupa dengan KOKSI (DKI 

dinyatakan bubar).

Melalui poin ke 3 tersebut, maka legitimasi keberadaan 
Dewan Koperasi Indonesia (DKI) telah dicabut. KOKSI dipimpin 
langsung oleh Presiden RI, sedangkan Ketua Dewan Pimpinan Pusat 
dipimpin oleh Menteri Transkopemada (Transmigrasi, Koperasi dan 
Pembangunan Masyarakat Desa). 45 

Juga pada tahun 1961 pemerintah mengeluarkan Peraturan 
Presiden No. 40 tahun 1961 tentang penyaluran barang-barang dan 
bahan-bahan pokok keperluan rakyat, dimana pada saat itu gerakan 
koperasi diberikan tempat utama sebagai penyalur. Lagi-lagi bahwa 

45 Ibid. hlm. 39
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koperasi ditetapkan sebagai pelaksana kebijakan dan program 
pemerintah. Peraturan Presiden No. 40 Tahun 1961 memberikan 
berbagai dampak secara politik dan ekonomi. Bagi gerakan koperasi 
akibat turunan dari kebijakan Peraturan Presiden tersebut,46 antara lain:
a. Koperasi tumbuh secara massal dan seragam. Kebanyakan menjadi 

Koperasi Konsumsi dengan menyalurkan barang-barang dan bahan-
bahan pokok keperluan rakyat, dimana pada saat itu gerakan 
koperasi diberikan tempat utama sebagai penyalur.

b. Pemerintah mendirikan Akademi Koperasi (AKOP) dan Sekolah Koperasi 
menengah Atas (SKOPMA)  untuk memperluas dan mengembangkan 
program pendidikan koperasi bagi rakyat dengan cara mempersiapkan 
dan mendidik tenaga pelaksana dan kader-kader koperasi, 
yang kemudian ketika itu terbentuk hingga 11 AKOP dan 21 
SKOPMA di seluruh Indonesia.

Pada tanggal 3 Juni Tahun 1961, Presiden RI mengeluarkan 
Keputusan Presiden (Keppres) No. 266 Tahun 1961 tentang Kesatuan 
Organisasi Koperasi Seluruh Indonesia. Keppres ini mengesahkan 
KOKSI sebagai satu-satunya organisasi Koperasi di Indonesia. Hal 
tersebut dinyatakan di Pasal 3. “KOKSI adalah satu-satunya organisasi 
gerakan koperasi untuk seluruh wilayah Indonesia.” Aura demokrasi 
terpimpin begitu kuat dengan menjadikan Presiden sebagai pimpinan 
tertinggi KOKSI dan Menteri Transkopemada sebagai Ketua Umum 
KOKSI. Hal tersebut dinyatakan di dalam Pasal 10.

(1) Pesiden Republik Indonesia adalah Pimpinan Tertinggi KOKSI.

(2) Menteri yang diserahi tugas urusan koperasi adalah Ketua Umum 

KOKSI.

46 Sebenarnya Peraturan Presiden ini juga menegaskan megenai dominasi pemerintah 

dalam sistem demokrasi ekonomi terpimpin, yang justru memberikan dampak tidak baik 

bagi tumbuh kembangnya gerakan koperasi di Indonesia.  Dengan peraturan tambahan 

tersebut maka semakin lengkap kekuasaan bagi pemerintah untuk menguasai gerakan 

koperasi. Aspek negatif dari kebijakan tersebut adalah (lihat ibid. hlm. 40 ):

1. Ketatnya pengawasan pemerintah, yang pada akhirnya mematikan inisiatif dan 

swadaya anggota.

2. Kebebasan anggota hilang sama sekali.

3. Tujuan menjadi anggota hanya untuk mendapatkan kenuntungan-keuntungan yang 

cepat.

4.  Pejabat-pejabat koperasi memiliki kesempatan untuk melakukan kecurangan karena 

adanya 2 harga.

5.  Akibat mudahnya memperoleh keuntungan bagi koperasi, ada kecendrungan di 

kalangan koperasi untuk hidup berlebihan.
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Dalam konteks ekonomi internasional kebijakan Peraturan 
Presiden No. 40 Tahun 1961 dan Keppres No. 266 Tahun 1961 
tentang Kesatuan Organisasi Koperasi Seluruh Indonesia tersebut 
juga diikuti dengan tindakan dengan mengikuti kebijakan pemerintah 
yang sejak tahun 1961 berdasarkan haluan politik dalam demokrasi 
terpimpin menyatakan keluar keluar dari perserikatan bangsa-
Bangsa (PBB), maka KOKSI pada tahun 1961 juga mengirimkan 
surat kepada ICA yang menyatakan keluar dari keanggotaan ICA. 
Sehingga pada tahun 1961 Indonesia keluar dari PBB maupu ICA. 
Keluarnya Indonesia dari PBB dan ICA tidak lain disebabkan 
karena haluan politik yang dianut ketika itu oleh bangsa Indonesia, 
NASAKOM. Haluan politik NASAKOM masuk dalam semua lini, 
termasuk ekonomi koperasi harus tunduk pada haluan ini. Presiden 
sebagai sentral demokrasi ekonomi ketika itu memegang penuh 
kekuasaan dan pelaksanaan ajaran NASAKOM. 

Di dalam negeri pengaruh NASAKOM juga mencengkram kuat. 
Pemerintah melakukan pengawasan terhadap berbagai aktivitas 
warga negara yang tidak sesuai dengan prinsip NASAKOM. Dengan 
pengawasan pemerintah yang sangat ketat kepada koperasi, maka 
setiap penyimpangan yang dilakukan oleh koperasi dari kebijakan 
yang sedang berlaku, maka koperasi akan mendapatkan tindakan 
langsung. Salah satu kasus tentang adanya campur tangan pemerintah 
dalam tubuh koperai ialah saat Menteri Transkopemada membatalkan 
keputusan Rapat Anggota GKBI yang telah memilih pengurus. 
Alasannya pada saat itu, karena tidak memenuhi unsur NASAKOM. 47

Pada masa demokrasi ekonomi terpimpin pemerintah senantiasa 
berupaya untuk terus melakukan pengembangan organisasi dan 
gerakan koperasi. Usaha-usaha tersebut dilakukan melalui berbagai 
kebijakan perundang-undangan/peraturan, pemberian fasilitas atau 
melalui lembaga gerakan koperasi. Semua hal tersebut membuktikan 
betapa besar peranan pemerintah dalam rangka pembinaan koperasi. 
Bahkan dengan pimpinan KOKSI yang dipegang langsung oleh 
Presiden dan Menteri Transkopemada menunjukkan bahwa lembaga 
gerakan koperasi juga sudah dikuasai oleh pemerintah. Apalagi dalam 
kenyataannya, koperasi-koperasi yang ada lebih banyak digunakan 
untuk menyalurkan barang-barang kebutuhan pokok rakyat yang 
bersumber dari pemerintah. Akan tetapi, karena keterbatasan 
kemampuan pemerintah justru kebijakan Peraturan Presiden No. 40 

47 Ibid. hlm. 40
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Tahun 1961 menjadi bumerang. Barang-barang yang ada pasokannya 
terbatas, hal tersebut disebabkan oleh produksi yang menurun dan 
peran para tengkulak yang belum bisa diberantas oleh pemrintah, 
sebagai akibatnya fasilitas kepada koperasi juga menurun, akhirnya 
harapan anggota koperasi untuk mendapatkan barang-barang 
dengan harga murah dan mutu yang layak dari koperasi, seringkali 
dikecewakan.48 

Dengan keingan agar lebih fokus dalam melakukan pembinaan 
koperasi, maka pada tahun 1963 Departemen Transkopemada diubah 
menjadi Departemen Koperasi dan tetap dibawah pimpinan Menteri 
Achmadi. Pada tahun ini kekuatan NASAKOM cukup dominan, 
diantara ketiga kekuatan yang ada pada NASAKOM (Nasionalis, 
Agama dan Komunis), Komunislah yang (merasa) paling dekat 
dengan Presiden RI, Ir Soekarno.  Bahkan DN  Aidit selaku Ketua 
Partai Komunis Indonesia (PKI) ketika itu cukup berani dalam 
membumikan ideologinya, termasuk kepada pegawai negeri. Di 
hadapan pejabat Departemen Koperasi dan Jawatan Koperasi se-
Jakarta Raya tanggal 23 Februari 1963, DN Aidit memberikan orasi 
yang isinya mengkritik pandangan Moh Hatta yang menjadikan 

koperasi hanya sebagai alat produksi pada ekonomi kapitalis.49 

48 ibid
49 Moh. Hatta dalam pidatonya pada tanggal 23 Agustus 1945 dg judul “Indonesia Aims and 

Ideals”, mengatakan bahwa yang dikehendaki bangsa Indonesia adalah suatu kemakmuran 

masyarakat yang berasaskan koperasi (what we Indonesias want to bring into existence is 
a Cooperative Commonwealth).  Hal ini sejalan dengan aliran koperasi persemakmuran, 

yang kebanyakan negara-negara commonwealth (Inggris dan bekas jajahan Inggris) meng-

gunakanya. aliran ini mnegatakan bahwa koperasi adalah alat yang efisien dan efektif dalam 
meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat. Selain itu koperasi juga disebutkan sebagai 

wadah ekonomi rakyat yang strategis dan rakyat juga menjadi peran utama dalam struktur 

perekonomian masyarakat. Dalam aliran ini peran pemerintah dengan koperasi adalah 

bersifat kemitraan dan pemerintah bertanggung jawab dan berupaya agar pertumbuhan 

koperasi tercipta dengan baik. 

 Dua aliran/ajaran lain selain ajaran persemakmuran, di alam koperasi dikenal juga aliran dan 

sosialis.  Aliran Yardstick adalah aliran/ajaran koperasi yang dipakai di negara kapitalis yang 

menyatakan bahwa koperasi dapat menjadi kekuatan untuk mengimbangi , menetralisirkan 

dan mengoreksi. Pada aliran koperasi ini, pemerintah tidak melakukan campur tangan 

terhadap jatuh bangunnya koperasi ditengah-tengah masyarakat. 

  Sedangkan aliran sosialis menyatakan bahwa dalam aliran ini koperasi dipandang sebagai 

alat yang efektif untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Disamping itu menyatukan rakyat 

lebih mudah melalui organisasi koperasi. Sehingga koperasi merupakan alat untuk menca-

pai kesejahteraan rakyat sekaligus alat untuk melakukan revolusi (mobilitas vertikal dan 

mobilitas horizontal). 
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Menurut DN Aidit koperasi harus bukan saja sebagai gerakan 
ekonomi tetapi juga harus sebagai gerakan revolusi melawan 
kekuasaan kapitalis monopoli, imperialisme dan sisa-sisa feodalisme.

Koperasi ketika itu dibutuhkan oleh pemerintah sebagai wadah 
ekonomi dalam demokrasi terpimpin. Sebagai basis peraturan 
pelaksanaan UU No 79 Tahun 1958 secara hukum belum pernah 
dicabut, pun demikian PP No. 60 Tahun 1959 secara hukum 
tidak cukup kuat untuk menggantikannya. Oleh karena itu demi 
menyesuaikan hukum perundang-undangan koperasi dengan 
perkembangan politik negara yang didasarkan pada NASAKOM 
dan Manipol dengan berbagai berbagai kebijakan koperasi yang 
telah dikeluarkan pada saat itu, dirasa memerlukan Undang-Undang 
Koperasi yang baru. UU No. 79 Tahun 1958 maupun  PP No. 60 
Tahun 1959 dianggap tidak lagi sesuai dengan tuntutan keadaaan 
baik secara politik maupun ekonomi.

Usaha pembuatan UU baru yang mengatur mengenai koperasi ini 
dilakukan pada tahun 1964 dengan kebijakan Menteri Transkopemada 
yang mengeluarkan Keputusan Menteri Transkopemada No. 19 Tahun 1964 
membentuk Panitia Penyelesaian Rancangan UU Koperasi. Pada kenyataannya 
Panitia ini tidak berjalan dengan baiks esuai dengan yang diharapkan. Pada tahun 
1964, terjadi kembali rasionalisasi departemen yang membidangi 
koperasi. Ketika itu departemen koperasi diubah menjadi Departemen 
Transmigrasi dan Koperasi (Transkop) dibawah pimpinan Menteri 
Achmadi kemudian diganti oleh Drs. Achadi, dan Direktur Koperasi 
dibawah pimpinan seorang Direktur Jenderal yang bernama Chodewi 
Ami. Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Transkop No. 27 
Tahun 1965 telah dibentuk Panitia Bersama Departemen Transkop 
dan Komisi E DPR-GR (Dewan Perwakilan rakyat Gotong Royong) 
untuk segera menyelesaikan rancangan UU Koperasi tersebut. Akhirnya pada 
tanggal 2 Agustus 1965 Rancangan Undang-Undang tersebut dapat 
disahkan oleh DPR-GR dan diundangkan sebagai Undang-Undang 
No. 14 Tahun 1965 tentang Perkoperasian. 

Undang-Undang No. 14 Tahun 1965 tentang Perkoperasian ini 

sekaligus mencabut Undang-undang No. 79 Tahun 1958 tentang 
Perkumpulan Koperasi. Di dalam konsideran UU No. 14 Tahun 1965 

dinyatakan mengenai latar belakang yang mendasari mengapa UU 

ini perlu dilahirkan, yaitu :

a. Bahwa perkembangan ketatanegaraan semenjak Dekrit 

Presiden tanggal 5 Juli 1959 menurut adanya perobahan fungsi 
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segala lembaga kemasyarakatan, khususnya koperasi untuk 

diintegrasikan dengan dasar serta tujuan Revolusi Indonesia;

b. Bahwa dengan demikian landasan idiil Revolusi Indonesia yaitu 

Pancasila, Manipol/Usdek dan segala pedoman pelaksanaannya, 

harus pula merupakan kaidah pokok fundamental bagi dasar 

penyusunan Undang-undang Perkoperasian;

c. Bahwa Undang-undang No. 79 Tahun 1958 tentang Perkumpulan 
Koperasi perlu disempurnakan dan disesuaikan dengan dasar dan 

tujuan Revolusi Indonesia dan untuk itu perlu disusun Undang-

undang Perkoperasian yang baru.

Undang-Undang No. 14 Tahun 1965 tentang Perkoperasian 

menegaskan bahwa masyarakat koperasi yang diidamkan oleh UU 

ini adalah masyarakat sosialisme, tentu yang bercirikan Indonesia 

dengan  berdasarkan Pancasila. Hal tersebut dinyatakan di dalam 

Pasal 3: 

 Pasal 3

 Koperasi adalah organisasi ekonomi dan alat Revolusi yang berfungsi 

sebagai tempat persemaian insan masyarakat serta wahana menuju 

Sosialisme Indonesia berdasarkan Pancasila. 

Penjelasan Pasal 3 menegaskan bahwa dalam merumuskan 

pengertian dan fungsi koperasi Indonesia ditegaskan bahwa koperasi 

Indonesia mempunyai dua wajah yakni sebagai "organisasi ekonomi" 

dan sebagai "alat Revolusi". Bidang atau wilayah koperasi terutama 

sekali adalah wilayah ekonomi. Sebagai alat revolusi, koperasi 

Indonesia mempunyai fungsi sebagai tempat persemaian insan 

masyarakat dan merupakan wahana menuju ke alam Sosialisme. 

Koperasi Indonesia dan Sosialisme Indonesia tidak dapat dipisah-

pisahkan, sebab Sosialisme Indonesia adalah jiwanya koperasi. Dunia 

Sosialisme adalah dunia koperasi, masyarakat, Sosialisme adalah 

masyarakat koperasi karena itu fungsi koperasi dalam Revolusi 

Indonesia adalah penting sekali, karena tujuan Revolusi Indonesia 

adalah jelas, yaitu masyarakat adil dan makmur, masyarakat tanpa 

penghisapan oleh manusia atas manusia, masyarakat Sosialisme 

Indonesia. Mencapai Sosialisme harus dilaksanakan secara 

revolusioner oleh karena Sosialisme Indonesia an sich adalah hasil 

dari tindakan revolusioner. Oleh karena itu koperasi Indonesia tidak 

boleh tidak harus bersifat revolusioner.
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Demokrasi ekonomi terpimpin dengan haluan NASAKOM dan 
Manipol betul-betul menjiwai dalam ruh UU No. 14 tahun 1965.50 
Penegasan mengenai kewajiban ketaatan koperasi pada demokrasi 
ekonomi terpimpin dinyatakan dalam azas dan dasar bekerja koperasi 
yang dinyatakan di dalam Pasal 4, selain itu di dalam Pasal 4 juga 
menjelasakan mengenai letak perbedaan mendasar antara koperasi 
dan badan-badan lain yang berusaha dibidang perekonomian. Ciri-ciri 
khas koperasi dalam kedudukannya sebagai organisasi ekonomi dan 
alat revolusi tercermin dalam azas dan dasar bekerjanya.

Pasal 4.
Koperasi mempunyai azas dan dasar bekerja sebagai berikut:
a. gotong-royong, kekeluargaan dan swadaya;
b. bertujuan mengembangkan kesejahteraan anggauta dan 

masyarakat dalam rangka mencapai dan membina masyarakat 
Sosialis Indonesia berdasarkan Pancasila tanpa penghisapan oleh 
manusia atas manusia;

c. tidak merupakan konsentrasi modal;
d. sifat keanggautaannya sukarela dalam rangka demokrasi 

terpimpin dan ekonomi terpimpin;
e. anggauta mempunyai kewajiban, hak dan kepentingan yang 

sama keanggautaan tidak dapat dipindahkan kepada lain orang 
atau badan hukum dan dengan jalan apapaun;

f. rapat anggauta merupakan kekuasaan tertinggi;
g. tiap keputusan rapat anggauta didasarkan atas musyawarah 

untuk mufakat;
h. tiap-tiap anggauta sesuai dengan tingkat kesadaran dan 

kemampuannya mengembangkan materi, tenaga maupun pikiran 
untuk koperasi dan sesuai dengan keadaannya menerima bagian 
dari setiap kemanfaatan koperasi dalam batas-batas kepentingan 

negara dan masyarakat;

i. usaha dan ketatalaksanaannya bersifat terbuka

50 Di dalam Penjelasan Umum UU No 14 Tahun 1965 tentang Perkoperasian dinyatakan 

bahwa Berlakunya kembali Undang-undang Dasar 1945 dengan Dekrit Presiden Republik 

Indonesia tanggal 5 Juli 1959, dan dengan ditetapkannya Manifesto Politik Republik 

Indonesia (Manipol) dan Amanat Pembangunan Presiden (A.P.P.) sebagai Garis-garis 

Besar Haluan Negara dan Haluan Pembangunan oleh M.P.R.S. dan ditetapkannya 

Deklarasi Ekonomi sebagai strategi dasar ekonomi Indonesia, menurut secara mutlak 

perobahan fungsi dari segala lembaga kemasyarakatan, khususnya gerakan koperasi, 

untuk disesuaikan dengan Haluan Negara maupun Haluan Pembangunan serta strategi 

dasar ekonomi tersebut. 
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Sedangkan mengenai poros NASAKOM dinyatakan di dalam 

Pasal 5: 

 Koperasi, struktur, aktivitas dari alat pembinaan serta alat 

perlengkapan organisasi koperasi, mencerminkan kegotong-

royongan nasional progresif revolusioner berporoskan 

NASAKOM. 

Bahkan di dalam Penjelasan Pasal 5 dinyatakan dengan jelas 

mengenai urgensi doktrin revolusi dam NASAKOM. Dalam 

penjelasan tersebut diuraikan bahwa Koperasi adalah alat revolusi, 

sehingga tantangan-tantangan dari gerakan koperasi hakekatnya 

merupakan tantangan dari pada Revolusi itu sendiri. Pengalaman-

pengalaman perjuangan bangsa Indonesia dalam menghadapi 

tantangan-tantangan tersebut, menunjukkan keharusan obyektif 

adanya persatuan dan kesatuan segenap potensi dan kekuatan 

rakyat yang progresif revolusioner berporos NASAKOM, yang 

pelaksanaannya diatur dengan kegotong-royongan antara Pemerintah 

dengan kekuatan-kekuatan NASAKOM.

Koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat ditugaskan dapat 

mengemban peran dalam bidang dua (2) tahap, yakni tahap nasional 

demokratis dan tahap sosialisme Indonesia.51 Dalam Tahap Nasional 

Demokratis, koperasi memiliki peran :

a. mempersatukan dan memobilisir seluruh rakyat pekerja dan 

produsen kecuali yang merupakan tenaga-tenaga produktif untuk 

meningkatkan produksi, mengadilkan dan meratakan distribusi 

ikut serta menghapuskan sisa-sisa imperialisme, kolonialisme 

dan feodalisme;

b. membantu memperkuat sektor ekonomi Negara yang memegang 

posisi memimpinnya;

c. menciptakan syarat-syarat bagi pembangunan masyarakat 

Sosialis Indonesia;

Sedangkan dalam tahap Sosialisme Indonesia, koperasi memiliki 

peran untuk:

a. menyelenggarakan tata-ekonomi tanpa adanya penghisapan oleh 

manusia atas manusia;

b. meninggikan tingkat hidup rakyat jasmaniah dan rokhaniah;

51 Pasal 6 UU No 14 Tahun 1965 tentang Perkoperasian
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c. membina dan mengembangkan swadaya dan daya kreatif rakyat 

sebagai perwujudan masyarakat gotong-royong

Selain beberapa hal di atas UU ini juga mengatur mengenai 

kewajiban koperasi-koperasi yang sudah ada untuk segera 

menyesuaikan diri dengan UU No 14 Tahun 1965 tentang 

Perkoperasian. Penyesuaian diri tersebut harus dilkaukan selambat-

lambatnya dua (2) tahun. Hal tersebut dinyatakan di dalam Ketentuan 

Peralihan Pasal 58 : Penyesuaian koperasi yang telah didirikan 
menurut Undang-undang No. 79 Tahun 1958 tentang Perkumpulan/
Koperasi dengan Undang-undang ini dilakukan menurut prosedur 

yang ditentukan dalam peraturan pelaksanaan dalam waktu paling 

lambat 2 (dua) tahun sesudah berlakunya Undang-undang ini. UU 

ini sekali lagi menegaskan mengenai 2 hal, yakni :

a. Kewajiban menjadikan NASAKOM dan Manipol dalam haluan 

koperasi dan segala gerakannya

b. Mencabut UU No 79 Tahun 1958 dan menyatakan bahwa 
segala ketentuan pelaksanaan Undang-undang Koperasi No. 79 

tahun 1958 yang bertentangan dengan Undang-undang ini tidak 
berlaku lagi sejak berlakunya Undang-undang ini.

Bersamaan dengan disahkannya UU No. 14 Tahun 1965 

dilangsungkan Musyawarah Nasional Koperasi (Munaskop) II di 

Jakarta. Tepatnya Munaskop II dilaksanakan pada tanggal 2-10 

Agustus 1965 di gedung Istora Senayan Jakarta. Munaskop ketika 

itu dihadiri sekitar 1.000 peserta yang terdiri dari pejabat-pejabat 

pemerintah, wakil-wakil organisasi masa revolusioner, anggota Front 

Nasional, anggota MPR/DPR-GR, Golongan Koperasi, Pimpinan 

Induk-Induk Koperasi, Anggota Dewan Nasional Koperasi dan 

utusan Daerah Tingkat I dan II. Perwakilan peserta tersebut seolah 

menegaskan dan melegitiminasi terhadap masuknya kekuatan-

kekuatan politik di dalam koperasi. Dampak positif masuknya 

kekuatan-kekuatan politik di dalam koperasi adalah koperasi semakin 

dekat dengan kekuasaan, namun dampak negatifnya antara lain:

a. Koperasi menjadi tidak mandiri, semakin dekat dengan kekuasaan 

maka koperasi tersebut akan dapat bertahan hidup (karena akses 

kebijakan dan program), tetapi semakin jauh koperasi tersebut 

pada kenyataanya bukanlah badan usaha ekonomi.

b. Pengurus lebih banyak memahami politik daripada memahami 

pengelolaan dan gerakan koperasi sehingga koperasi justru secara 
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kualitas mati suri. Sejatinya koperasi adalah gerakan ekonomi 

bukan gerakan politik.

c. Koperasi menjadi alat kekuasaan penguasa. Partai, golongan 

maupun ideologi saling berebut pengaruh dalam koperasi.

Suasana politik pada tahun ini sangat panas. Persaingan antar 

partai politik dan antar golongan kekuasaan cukup menegangkan. 

Bahkan persaingan ditubuh Angkatan Bersenjata juga cukup kuat, 

termasuk persaingan antara Angkatan Darat dengan PKI. Oleh karena 

itu wajar jika semua lini kehidupan berbangsa ketika itu menjadi 

arena “pertempuran” antar partai politik maupn golongan. Dalam 

suasana kemelut politik negara yang kian memuncak dan bersamaan 

dengan terbitnya UU No. 14/1965. Munaskop ke-2 menjadi sangat 

strategis. Munaskop ke-2 diadakan di Jakarta, dipimpin oleh Menteri 

Transkop (Drs. Achadi), Menteri Dalam Negeri (Dr. Soemarno 

Sastroatmodjo) dan Menteri/Sekjen Front Nasional (Soedibjo). 

Legitimasi masuknya politik dalam gerakan koperasi semakin 

terlihat dalam Munaskop ke-2 ini. Hal tersebut terlihat dari beberapa 

keputusan dalam Munaskop ke-2 tersebut, antara lain :

a. Penetapan Bung Karno sebagai Bapak Koperasi, Pimpinan 

Tertinggi Gerakan Koperasi Indonesia dan Revolusi. Selain itu 

juga mengesahkan keputusan mengenai masalah nasional dan 

internasional. 

b. Gerakan koperasi adalah bagian dari gerakan rakyat revolusioner 

yang berporoskan Nasakom

c. KOKSI (Kesatuan Organisasi Koperasi Seluruh Indonesia) 

menyatakan keluar dari keanggotaan ICA (International 
Cooperative Alliance).

Ideologi gerakan koperasi Indonesia pasca Munaskop ke-2 ini 

secara resmi berubah haluan. Kekuasaan politik dan modal bersatu 

dibawah komando Nasakom. Melalui keputusan-keputusan dalam 

Munaskop ke-2, maka pembentukan koperasi-koperasi dilakukan 

secara masal dan serentak di semua daerah berdasarkan satu pola 

tertentu yang seragam, yaitu Koperasi Primer di tingkat desa, 

Koperasi Pusat di tingkat Kabupaten, Koperasi Gabungan di tingkat 

Propinsi dan Koperasi Induk di tingkat Nasional. Koperasi-koperasi 

tersebut langsung diberi pengakuan badan hukum (paling lama dalam 

waktu 6 bulan) dan langsung pula dilibatkan dalam penyaluran 

barang-barang dan bahan-bahan pokok untuk masyarakat. Konsep 
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pembentukan koperasi secara masal, serentak dan seragam memang 

cukup efektif untuk mendorong perkembangan koperasi secara 

kuantitatif, tetapi tidak secara kualitatif. Hal ini dibuktikan dengan 

banyaknya koperasi yang mulai berguguran satu demi satu, akibat 

dukungan dari pihak eksternal berkurang. Bahkan, beberapa koperasi 

hanya tinggal namanya saja. 52 

Sejatinya dalam riwayat kesejarahan manapun, pengkultusan 

hanya akan berakhir pada kesengsaraan, dan itu yang dialami 

Bung Karno ketika itu. Kecintaan, keseganan dan pengkultusan 

yang begitu tinggi pada Bung Karno justru menjadikan persaingan 

yang tidak sehat di lingkaran Bung Karno itu sendiri. PKI ingin 

berkuasa penuh mendapat halangan dari kaum agamawan dan militer, 

khususnya Angkatan Darat.  Persaingan secara horisontal antara 

PKI versus santri dan tentara pada tahun 1964-1965 memuncak. 

Bentrokan-bentrokan terjadi khususnya di Jawa Tengah dan 

Jawa Timur. Sementara persaingan elit terjadi antara PKI dengan 

Angkatan Darat. PKI merasa dekat dengan Bung Karno mengusulkan 

untuk mempersenjatai angkatan kelima (buruh, tani), upaya ini 

sebagai ilusi yang dibangun oleh PKI untuk memperkuat basis 

pertahanan negara ketika berkonflik dengan Malaysia, termasuk 
dibelakangnya Inggris dan Amerika Serikat, padahal sejatinya ini 

adalah bagian upaya PKI untuk mempersiapkan diri jika suatu 

ketika terjadi konlik dengan Angkatan Darat. Ujungnya, terlepas 

dari segala kontroversinya terjadilah pemberontakan yang dikenal 

dengan istilah G-30 S PKI, Gerakan 30 September 1965 oleh PKI 

52 Djabarudin Djohan. Op cit. hlm 42
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untuk mengkudeta kekuasaan.53

Peristiwa G-30 S PKI, seakan menjadi pertanda serius 

berakhirnya kekuasaan Ir Soekarno di tanah air. Di dalam konteks 

kehidupan dan gerakan koperasi, perstiwa tersebut menimbulkan 

kekacaaun serius di perpolitikan tanah air yang berakibat tidak 

sempat disusunya  Peraturan pemerintah yang mengatur pelaksanaan 

UU No 14 tahun 1965 tentang Perkoperasian. Dan peristiwa G-30 

S PKI juga menjadi tanda bahwa kebijakan pembinaan koperasi 

berdasarkan NASAKOM, Manipol-USDEK sudah berakhir.

53 Simbolisasi Kudeta PKI ketika itu dilakukan dengan penculikan para jendral Angkatan 

Darat yang disebut oleh PKI sebagai Dewan Jendral. Peristiwa G 30 S PKI terjadi pada 

malam hari tepat waktunya saat pergantian dari tanggal 30 September hari Kamis, 

menjadi 1 Oktober pada hari Jumat tahun 1965 tepat tengah malam dengan melibat-

kan Pasukan Cakrabirawa dan Anggota Partai Komunis Indonesia (PKI). Gerakan ini 

bertujuan menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno dan menginginkan pemer-

intahan Indonesia menjadi pemerintahan komunis G-30 S PKI dipimpin oleh ketua 

saat itu, yaitu Dipa Nusantara Aidit atau sering dikenal dengan nama DN. Aidit. DN. 

Aidit gencar memberikan hasutan kepada seluruh masyarakat supaya mendukung PKI 

dengan iming-iming Indonesia akan lebih maju dan sentosa. DN. Aidit menurut pakar 

sejarah pada masa rezim Presiden Soeharto merupakan dalang utama gerakan 30 S PKI. 

Gerakan 30 S PKI bergerak atas satu komando yang dipimpin oleh Komandan Batalyon 

I Cakrabirawa, Letnan Kolonel Untung Syamsuri. Gerakan ini dimulai dari Jakarta 

dan Yogyakarta, gerakan ini mengincar Dewan Jendral dan Perwira Tinggi. Awal mula 

gerakan ini hanya bermaksud menculik dan membawa para Jendral dan perwira tinggi 

ke Lubang Buaya.
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A. AWAL ORDE BARU
Orde Baru adalah pemerintahan Republik Indonesia yang dipimpin 

oleh dan pada masa Soeharto. “Orde” adalah sebuah zaman atau tatanan. 

“Baru” menunjukkan gagasan yang berbeda dari sebelumnya. Sehingga 

Orde Baru adalah masa yang berbeda dengan sebelumnya. Ide besar 

kebaruan tersebut adalah mengembalikan seluruh perikehidupan rakyat, 

bangsa dan negara yang diletakkan kembali kepada pelaksanaan Pancasila 

dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Secara generatif, Orde baru 

merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk memisahkan antara 

kekuasaan masa Sukarno yang dikemudian hari dikenal dengan istilah 

Orde Lama dengan masa Suharto. 

Pada masa Soekarno/Orde Lama disebut  sebagai masa ketika Pancasila 

dan UUD 1945 sebagai sebuah simbol yang statis dan tidak dilaksanakan 

secara baik. Oleh karena itu orde baru ingin merubah semangat tersebut, 

tidak hanya menjadikan Pancasila dan UUD 1945 sebagai simbol, tetapi 

juga harus dilaksakan secara murni dan konsekuen.  Orde Baru adalah 

sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. 

Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era 

pemerintahan Soekarno. Lahirnya Orde Baru diawali dengan 

dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966. Orde Baru berlangsung 

dari tahun 1966 hingga1998. Dalam jangka waktu tersebut, ekonomi 

BAB III

SEJARAH KOPERASI DI INDONESIA

MASA ORDE BARU
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Indonesia berkembang pesat meskipun hal ini terjadi bersamaan dengan 

praktik korupsi yang merajalela.1

 Gambar. Soeharto saat dilantik sebagai Pemangku Djabatan Presiden 

RI, 12 Maret 1967 oleh Ketua MPRS A.H. Nasution.

 Sumber. Buku 30 Tahun Indonesia Merdeka 1965-19732

1. Super Semar
Masuknya era Orde Baru ditandai dengan keluarnya Surat 

Perintah pada tanggal 11 Maret 1966 (Surat tersebut kemudian kita 

kenal dengan istilah Supersemar ; Surat Perintah Sebelas Maret) 

oleh Presiden Soekarno yang ditujukan kepada Letnan Jendral. 

Soeharto yang saat itu menjabat sebagai Menteri Panglima Angkatan 

Darat dan Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan 

Ketertiban (Pangkopkamtib).

1 http://id.wikipedia.org/wiki/Orde_Baru. diakses 2 Januari 2015 jam 20.00 

2 Soedharmono.1985. 30 Tahun Indonesia Merdeka 1965-1973. Jakarta. Citra Lamtoro 

Gung Persada
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Latar belakng lahirnya Supersemar karena adanya Gerakan 30 

September 1965 (Gestapu) oleh PKI. Implikasi Gestapu tidak bisa 

ditangani dengan cepat oleh Presiden Soekarno ketika itu. Reaksi 

masyarakat besar-besaran terjadi untuk menentang PKI. Bahkan 

pada tanggal 12 Januari 1966 demo besar-besaran terjadi dengan 

mengusung isu tiga tuntutan rakyat yang biasa disebut Tritura 

(bubarkan PKI, turunkan harga, dan bersihkan kabinet dari unsur-

unsur G30S/PKI).  Isi Supersemar adalah perintah Presiden Sukarno 

kepada Letnan Jenderal Suharto selaku Panglima Komando Operasi 

Keamanan dan Ketertiban (Pangkopkamtib) agar mengambil segala 

tindakan yang dianggap perlu untuk memulihkan stabilitas situasi 

keamanan yang sangat buruk pada masa itu, terutama setelah 

meletusnya peristiwa Gerakan 30 September 1965.

Terlepas dari segala kontroversi sejarah mengenai isu dan detik-

detik keluarnya Supersemar, namun dengan adanya Supersemar 

Letnan Jendral. Soeharto yang saat itu menjabat sebagai Menteri 

Panglima Angkatan Darat menjadi sangat berkuasa. Supersemar bisa 

diartikan juga penyerahan kekuasaan dengan tujuan untuk pemulihan 

kondisi. Bahkan ketika itu, ada anggapan seolah setelah munculnya 

Supersemar, kepemimpinan di Indonesia ada dualisme, artinya ada 

dua pemimpin dalam satu negara, yakni Soekarno secara de jure 

dan Soeharto secara de facto. Dualisme ini tentu menimbulkan 

ketegangan secara politik. Hingga akhirnya era Soekarno berakhir,.
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Gambar Surat Perintah 11 Maret

Sumber : Open Source at the Eleventh of March University3

Berbagai ketegangan dan tekanan pada akhirnya memaksa 

3 http://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Surat_Perintah_Sebelas_Maret_-_President_version.

jpg. Berkas ini berada pada domain publik di Indonesia karena dipublikasikan dan/atau 

didistribusikan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Diakses 19 Februari jam 20.00 wib
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Soekarno untuk mengundurkan diri dari jabatan Presiden RI. Dan 

berdasarkan Sidang Istimewa MPRS, pada tanggal 7-12 Maret 1967 

menghasilkan Tap MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 yang isinya 

pencabutan kekuasaan Presiden Soekarno atas segala kekuasaan 

pemerintah negara dan mengangkat pengemban supersemar 

sebagai presiden. Dasar pengangkatan Soeharto sebagai pengemban 

Supersemar adalah hasil dari Sidang Umum, Tap MPRS No. IX/

MPRS/1966. Dan pada akhirnya era Soeharto dimulai pada tanggal 

12 Maret 1967, Soeharto diambil sumpahnya dan dilantik sebagai 

Pejabat Presiden Republik Indonesia. Dengan pelantikan tersebut, 

maka secara resmi terjadi pergantian pemerintahan dari Soekarno 

ke Soeharto, Orde Lama (Demokrasi Terpimpin) ke pemerintahan 

yang baru, Orde Baru.

Lahirnya Supersemar juga membawa pengaruh bagi gerakan 

ekonomi, khususnya mengenai pembaharuan koperasi. Berbagai 

bentuk intervensi politik dan kekuasaan pada masa Orde Lama 

dianggap sebagai penyimpangan dan melanggar UUD 1945. Ide 

memurnikan kembali ajaran koperasi berdasarkan UUD 1945 

dilakukan secara serius oleh pemerintahan Orde Baru.

2. Semangat Memurnikan Ajaran Koperasi berdasarkan Konstitusi
Peralihan kekuasaan dari Orde lama ke Orde baru, bukan saja 

menandai dimulainya era Soeharto, namun pergantian kekuasaan 

ini juga berarti menyebabkan beberapa hal, antara lain; Pertama 

dibubarkannya Partai Komunis Indonesia (PKI) serta dilarangnya 

penyebarluasan ajaran Marxisme-Leninisme. Kedua, menyebabkan 

terjadinya perubahan mendasar dalam tatanan sosial dan politik 

Indonesia, yakni peranan politisi sipil yang dalam era pemerintahan 

Soekarno cenderung sangat menonjol, selanjutnya pada masa Orde 

Baru dominasi tentara menjadi menonjol. Ketiga, sistem politik multi 

partai-multi ideologi, berubah menjadi sistem politik tiga organisasi 

politik dengan asas ideologi tunggal, yakni Pancasila 

Kehadiran Orde Baru membawa semangat dan harapan baru bagi 

bangsa Indonesia ketika itu. Dalam struktur ekonomi negara, Orde 

Pemerintah Orde Baru diharapkan mampu melakukan penataan dan 

penertiban kembali struktur perekonomian di negara yang terlalu 

dicampuri urusan politik pada masa Orde Lama. Seiring dengan 

tindakan tersebut, upaya pemerintah dalam membenahi koperasi 
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terutama ditekankan pada penataan dan penertiban kelembagaan 

koperasi yang telah mengalami penyimpangan pada masa Orde 

Lama. Usaha membangkitkan koperasi bukanlah pekerjaan ringan, 

masyarakat sudah terlanjur berprasangka buruk terhadap keberadaan 

koperasi yang di masa lalu merupakan alat kekuasaan bahkan menjadi 

alat perjuangan bagi PKI.

Ketika itu, Pemerintah Orde Baru bertekad untuk mengembalikan 

koperasi ke dalam marwah ekonomi bukan lagi politik, Koperasi 

harus kembali ditegaskan menjadi Soko Guru Perekonomian 

Nasional. Usaha pemerintah Orde Baru tersebut diawali dengan 

membangun kembali kerangka dasar bagi kehidupan koperasi baik 

dalam peranannya sebagai alat pendemokrasian dan perjuangan 

ekonomi rakyat sehingga menjadi urat nadi perekonomian bangsa, 

maupun sebagai alat dalam pembinaan insan masyarakat Indonesia 

ke arah terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan 

Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.

Sejarah banyak menuliskan bahwa Pemberontakan G30S/PKI 

merupakan malapetaka besar bagi rakyat dan bangsa Indonesia. 

Pengaruh PKI dirasa sudah masuk ke semua lini kehidupan 

berbangsa, termasuk dalam berkoperasi. Oleh karena itu rentetan dari 

TRITURA adalah membersihkan sendi-sendi dan kehidupan koperasi 

dari anasir PKI, dengan kebulatan tekad rakyat dan bangsa Indonesia 

berkehendak untuk kembali dan melaksanakan Pancasila dan UUD 

1945 secara murni dan konsekuen. Gerakan koperasi harus kembali 

pada ruh Pancasila dan UUD 1945. Ruh tersebut terkandung di dalam 

Pasal 33 UUD 1945. Di dalam merespon kehendak rakyat inilah, 

setelah terbentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara 

(MPRS), maka salah satu ketetapan yang penting bagi gerakan 

koperasi di Indonesia adalah ditetapkannya Tap. MPRS No.XXIII/

MPRS/1966 tentang Pembaharuan Kebijaksanaan Landasan 

Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan dalam Sidang Umum MPRS 

IV pada tahun 1966. Tap. MPRS No.XXIII/MPRS/1966 tentang 

Pembaharuan Kebijaksanaan Landasan Ekonomi, Keuangan dan 

Pembangunan adalah cerminan kehendak masyarakat yang ingin 

kembali menerapkan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan 

konsekuen. Pertimbangan ditetapkannya Tap MPRS tersebut adalah :

a) Bahwa untuk menanggulangi penderitaan Rakyat yang makin 

meningkat akibat dari kemerosotan ekonomi Indonesia yang 
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disebabkan oleh mismanagement, pemborosan, birokrasi, 

Korupsi, dsb., ditambah dengan pemberontakan gerakan Kontra 

Revolusi G.30.S./PKI dan penyelewengan-penyelewengan 

terhadap Undang-Undang Dasar 1945, maka perlu diperbaharui 

kebijaksanaan dibidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan;

b) Bahwa langkah pertama kearah perbaikan ekonomi rakyat 

ialah penilaian kembali daripada semua landasan-landasan 

kebijaksanaan ekonomi, keuangan dan pembangunan, dengan 

maksud untuk memperoleh keseimbangan yang tepat antara 

upaya yang diusahakan dan tujuan yang hendak dicapai, yakni 

masyarakat Sosialis Indonesia berdasarkan Pancasila;

c) Bahwa sadar akan hakekat sumber pokok daripada kemerosotan 

ekonomi, maka untuk melaksanakan sub b tersebut diatas adalah 

kembali kepelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 pada 

dirinya mengandung jaminan-jaminan ketentuan atau garansi-

garansi obyektif yang memungkinkan dan bahkan mewajibkan 

penganwasan yang efektif oleh Rakyat terhadap kebijaksanaan 

pemerintah melalui lembaga-lembaga perwakilan rakyat.

Penegasan tentang urgensi bahwa Pembaharuan Kebijaksanaan 

Landasan Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan harus didasarkan 

pada Pancasila dan UUD 1945 tersebut juga dinyatakan di dalam 

diktum-diktum awal batang tubuh Tap MPRS tersebut. Diantaranya.

 Pasal 1

 Sadar akan kenyataan bahwa hakekat dari proses kemerosotan 

yang cepat dari Ekonomi Indonesia selama beberapa tahun ini 

adalah penyelewengan dari pelaksanaan secara murni daripada 

Undang-Undang Dasar 1945, yang tercermin dalam tidak adanya 

pengawasan yang efektif dari lembaga-lembaga perwakilan 

rakyat terhadap kebijaksanaan ekonomi pemerintah dan 

senantiasa kurang diserasikannya kepentingan politik dengan 

kepentingan ekonomi serta dikesampingkannya prinsip-prinsip 

ekonomi yang rasional dalam menghadapi masalah-masalah 

ekonomi, maka jalan keluarnya adalah kembali kepelaksanaan 

Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen.

 Pasal 2

 Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 

1945 maka pengawasan yang efektif dari Rakyat terhadap 

kebijaksanaan ekonomi pemerintah harus berlangsung melalui 
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kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat dalam penentuan 

anggaran pendapatan dan belanja negara serta melalui kekuasaan 

pemeriksa keuangan oleh badan diluar pemerintahan yang 

melaporkan hasil pemeriksaannya kepada Dewan Perwakilan 

Rakyat.

 Pasal 3

 Dengan ditegakkannya pengawasan Rakyat yang efektif 

terhadap kebijaksanaan ekonomi, maka sesuai dengan hakekat 

Tri Tuntutan Rakyat dengan memperhatikan juga pentingnya 

pembangunan dalam bidang spiritual dan keagamaan, kepada 

masalah perbaikan ekonomi Rakyat harus diberikan prioritas 

utama diantara soal-soal nasional, sedang cara menghadapinya 

perlu didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi yang rasional dan 

realistis.

 Pasal 4

 Adapun landasan ideal dalam membina sistem ekonomi 

Indonesia dan yang senantiasa harus tercermin dalam setiap 

kebijaksanaan ekonomi ialah Pancasila dan Undang-Undang 

Dasar 1945, terutama Pasal-Pasal 23, 27, 33 dan 34 berikut 

penjelasan-penjelasannya.

 Pasal 5

 Hakekat daripada landasan ideal ini adalah pembinaan sistem 

ekonomi terpimpin berdasarkan Pancasila yang menjamin 

berlangsungnya demokrasi ekonomi dan yang bertujuan 

menciptakan masyarakat adil dan makmur yang diridoi oleh 

Tuhan Yang Maha Esa.

 Pasal 6

 Demokrasi Ekonomi memiliki ciri-ciri positif, yakni :

a) perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas azas 

kekeluargaan, dan karenanya tidak mengenal struktur 

pertentangan kelas;

b) sumber-sumber kekayaan negara dan keuangan negara 

digunakan dengan permufakatan lembaga-lembaga 

perwakilan rakyat, sedang pengawasan dari penggunaan ada 

pada lembaga-lembaga perwakilan rakyat pula;

c) cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang 

menguasai hajat hidup rakyat banyak dikuasai oleh Negara;
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d) kepada warga negara diberi kebebasan dalam memiliki 

pekerjaan dan diberi hak akan pekerjaan serta penghidupan 

yang layak;

e) hak milik perorangan diakui dan dimanfaatkan guna 

kesejahteraan masyarakat, dan karenanya tidak boleh 

dijadikan alat unruk mengeksploitasi sesama manusia.

f) potensi, inisiatif dan daya kreasi setiap warga negara dapat 

diperkembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak 

merugikan kepentingan umum;

g) fakir miskin dan anak-anak terlantar berhak memperoleh 

jaminan sosial.

 Pasal 7

 Dalam demokrasi ekonomi tidak ada tempat bagi ciri-ciri negatif 

sebagai berikut :

a) Sistim "free-fight liberalism" yang menumbuhkan eksploitasi 
terhadap manusia dan bangsa lain dan yang dalam sejarahnya 

di Indonesia telah menimbulkan dan mempertahankan 

kelemahan struktural dalam posisi Indonesia di ekonomi 

dunia;

b) Sistim "estatisme" dalam mana negara beserta aparatur 

ekonomi negara berdominasi penuh dan yang mendesak 

serta mematikan potensi serta daya kreasi unit-unit ekonomi 

diluar sektor negara;

c) monopoli yang merugikan masyarakat.

Koperasi juga tidak luput dari bahasan yang dikendaki rakyat 

untuk kembali kepada jati diri sebenarnya, yakni kembali kepada 

Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Di dalam Tap 

MPRS tersebut peranan Koperasi diatur di dalam Pasal 42 dan 43.

 BAB V

 PERANAN KOPERASI

 Pasal 42

 Unsur Koperasi merupakan aparatur yang penting dan wajar 

dalam struktur organisasi ekonomi Indonesia berlandaskan azas 

kekeluargaan, dan adalah wadah untuk memperjuangkan serta 

melindungi terutama kepentingan rakyat kecil.

 Pasal 43

 Tugas Koperasi adalah memberikan jasa, bergerak dibidang 

produksi dan bidang ekonomi lain serta harus dimampukan 
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untuk menjurus kearah pelaksanaan Pasal 33 UUD 1945 dengan 

penjelasannya. Pemerintah berkewajiban untuk memberikan 

bimbingan, pengawasan, fasilitas dan perlindungan terhadap 

Koperasi. Untuk itu perlu diadakan ketentuan-ketentuan yang 

ditetapkan dengan Undangundang, yaitu Undang-undang 

Koperasi, Swasta Nasional dan Perusahaan Negara.

 Seakan mendapat peluang dari kekuasaan, tuntutan untuk 

mengembalikan Koperasi kepada ruh Pancasila dan UUD 1945 

terus bergelora dengan ditetapkannya Tap. MPRS No.XXIII/

MPRS/1966 tersebut. Dengan dibantu dan difasilitasi pemerintahan 

ketika itu, Gerakan Koperasi Indonesia (GERKOPIN) mengadakan 

Musyawarah Nasional (MUNAS) pada tanggal 17 Juli 1966 di 

Jakarta. Beberapa keputusan penting telah dihasilkan dalam Munas 

tersebut, yang antara lain :

a. Menetapkan doktrin koperasi, yaitu Swakerta Bina Raharja 

(bekerja sendiri membina kesejahteraan).

b. Menetapkan pola pembangunan koperasi yang meliputi aspek 

produksi, distribusi, dan pembiayaannya.

c. Kepada badan-badan perkoperasian diwajibkan untuk meluaskan 

dan mengintensifkan pendidikan perkoperasian, kursus-

kursus, dan bekerjasama dengan lembaga pemerintah yang 

bertanggungjawab atas itu.

d. Meletakkan dasar pembinaan kerjasama internasional, yang di 

bidang organisasi hanya dilakukan oleh GERKOPIN sebagai 

organisasi tunggal koperasi-koperasi di seluruh Indonesia 

tanpa mengurangi hak untuk mengadakan hubungan langsung 

di bidang lainnya yang di lakukan oleh jenis-jenis koperasi itu 

sendiri.

Resolusi lain yang diputuskan dalam Musyawarah Nasional 

GERKOPIN ke-1 juga menyangkut hal-hal sebagai berikut:

a. Menolak dan membatalkan semua keputusan dan hasil Munas 

gerakan koperasi lainnya, yang diselenggarakan pada tahun 1961 
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(Munaskop I) dan tahun 1965 (Munaskop II).4

b. Berterima kasih kepada pemerintah yang telah membekukan 

Kesatuan Organisasi Koperasi (KOKSI) dan mengakui Gerakan 

Koperasi Indonesia (GERKOPIN) sebagai satu-satunya 

organisasi kesatuan Gerakan Koperasi Indonesia yang sah. 

Dan menyampaikan penghargaan dan terimakasih yang sebesar 

besarnya kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara 

(MPRS) yang telah menetapkan Tap. MPRS No.XXIII/

MPRS/1966 tentang Pembaharuan Kebijaksanaan Landasan 

Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan

Di samping keputusan mengenai organisasi, terdapat 10 buah 

resolusi yang berkaitan dengan perkembangan perkoperasian, salah 

satunya adalah Mendesak kepada pemerintah agar segera mengganti 

UU No. 14 Tahun 1965 dengan undang-undang koperasi yang baru 

yang sejiwa dengan prinsip-prinsip koperasi. Sementara itu, dalam 

organisasi gerakan koperasi internasional, sejak 1966, GERKOPIN 

menyatakan aktif kembali menjadi anggot ICA. 5 

Dengan adanya GERKOPIN, maka secara secara ideologi 

gerakan koperasi sudah bergeser. Namun hal tersebut belum dapat 

merubah persepsi umum yang ada di keseluruhan masyarakat. 

Pada saat itu, koperasi dinilai telah kehilangan sendi-sendi dasar 

koperasi mengakibatkan timbulnya berbagai pandangan masyarakat 

bagaimana sebaiknya mengembangkan koperasi di Indonesia. Di 

satu pihak menghendaki tetap adanya campur tangan pemerintah 

untuk membangkitkan ruh dan kehidupan koperasi, namun di sisi 

lain traumatik pada masa Orde Lama menyebabkan ada beberapa 

4 Pada tanggal 21-27 April tahun 1961 diselenggarakan Musyawarah Nasional Koperasi 

I (Munaskop I) di gedung Utama Pekan Raya Surabaya untuk melaksanakan prinsip 

Demokrasi Terpimpin dan Ekonomi Terpimpin. Munaskop ke-2 diadakan di Jakarta, 

dipimpin oleh Menteri Transkop (Drs. Achadi), Menteri Dalam Negeri (Dr. Soemarno 

Sastroatmodjo) dan Menteri/Sekjen Front Nasional (Soedibjo). Dengan beberapa keteta-

pannya adalah :
a) Penetapan Bung Karno sebagai Bapak Koperasi, Pimpinan Tertinggi Gerakan Koperasi 

Indonesia dan Revolusi. Selain itu juga mengesahkan keputusan mengenai masalah 

nasional dan internasional. 

b) Gerakan koperasi adalah bagian dari gerakan rakyat revolusioner yang berporoskan 

Nasakom

c) KOKSI (Kesatuan Organisasi Koperasi Seluruh Indonesia) menyatakan 

keluar dari keanggotaan ICA (International Cooperative Alliance).
5 Djabarudin Djohan. op cit. hlm. 51
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pihak yang juga menginginkan pengembangan koperasi diserahkan 

saja kepada masyarakat tanpa ada intervensi dari kekuasaan. 

Akan tetapi justru, intervensi kekuasaanlah yang kemudian 

masih banyak diharapkan, meskipun dengan berbagai penguatan 

masyarakat koperasi. Pada akhirnya pemerintah tetap berperan dalam 

meningkatkan pengelolaan koperasi. Untuk memperoleh dan untuk 

meningkatkan pengetahuan keterampilan dan pengelolaan koperasi, 

pemerintah menggalakkan pengadaan penerangan, penyuluhan, dan 

pendidikan perkoperasian. Di tiap provinsi didirikan pusat-pusat 

pendidikan koperasi. Disamping itu, pemerintah juga mengirim 

kader-kader koperasi ke luar negeri untuk mempelajari seluk-beluk 

perkoperasian. Berbagai bantuan dari luar terutama bidang ahli 

di bidang perkoperasian telah menghasilkan pimpinan koperasi 

yang cakap, utamanya adalah dengan tetap mempertahankan dan 

mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. 

Memurnikan ajaran dan sendi-sendi koperasi berarti 

mengembalikan landasan idiil koperasi kepada Pancasila, bukan 

lagi kepada kepemimpinan tunggal (atas nama apapun,  pada masa 

Orde Lama atas nama Revolusi). Secara ideal, koperasi Indonesia 

merupakan satu-satunya wadah untuk menyusun perekonomian 

rakyat berasaskan kekeluargaan dan kegotong-royongan. Hal 

inilah merupakan ciri gerakan ekonomi yang harus dikembalikan 

untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap koperasi.  

Kekeluargaan dan kegotong-royongan berarti tidak memandang 

golongan, aliran, ideologi maupun kepercayaan yang dianut 

seseorang. Untuk itulah secara organisasi, koperasi Indonesia harus 

mampu menjamin adanya hak-hak individu serta memegang teguh 

asas-asas demokrasi. Mengembalikan fungsi Rapat Anggota sebagai 

kekuasaan tertinggi di dalam tata kehidupan koperasi tanpa ada 

intervensi kekuasaan adalah jaminan tata organisasi tersebut.

Masalah yang dihadapi pemerintah untuk mengembalikan 

kepercayaan masyarakat terhadap koperasi ternyata tidak mudah, 

selain melakukan berbagai upaya sebagaimana dimaksud di 

atas, berbagai tantangan lain juga harus segera diselesaikan oleh 

pemerintah guna mengembalikan kepercayaan masyarakat dan 

mengembalikan koperasi pada ajaran Pancasila dan UUD 1945 

secara murni dan konsekuen. Tantangan tersebut yang utama adalah 

masalah permodalan yang menjadi hambatan utama. Masalah 

permodalan tidak bisa diselesaikan dengan hanya solusi internal 
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berupa menggalakkan simpanan anggota. Mengandalkan simpanan 

anggota untuk memperkuat modal koperasi dinilai cukup berat 

mengingat kemampuan ekonomi masyarakat ketika itu sangat lemah 

akibat krisis ekonomi yang dihadapi6. Oleh karena itu pemerintah 

ketika itu mendorong dunia perbankan untuk meningkatkan 

kepercayaannya kepada koperasi dengan memberikan berbagai dana 

stimulan. Selain itu pemerintah juga mendirikan Lembaga Jaminan 

Kredit Koperasi (JLKK) yaitu lembaga yang menjamin kredit yang 

diberikan oleh bank pemerintah kepada koperasi.

3. Lahirnya UU 12 tahun 1967 tentang Pokok-Pokok 
Perkoperasian

Geliat politik tanah air yang anti komunis ketika itu cukup kuat, 

termasuk di dalam gerakan koperasi. Desakan untuk membersihkan 

peraturan yang berbau PKI juga semakin kencang, salah satunya 

adalah untuk segera mengganti UU No 14 Tahun 1965 tentang 

Perkoperasian. UU No 14 tahun 1965 dianggap oleh sebagian besar 

aktivis gerakan koperasi sangat kental dengan bau Nasakom dan PKI, 

maka desakan untuk segera mengganti UU tersebut juga berhembus 

cukup kencang. Secara normatif memang tuntutan ini didukung oleh 

Psal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sesuai pula dengan ketetapan 

MPRS No. XXIII/MPRS/1966 tentang Pembaharuan Kebijakan 

Landasan Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan. Ketika itu UU 

No. 14 Tahun 1965 tentang Perkoperasian dianggap mengandung 

hal-hal yang bertentangan dengan azas-azas pokok, landasan kerja 

serta landasan idiil koperasi, sehingga akan menghambat kehidupan 

dan perkembangan serta menggaburkan hakekat koperasi sebagai 

organisasi ekonomi rakyat yang demokratis dan berwatak sosial.

6 Inflasi ketika itu sangat tinggi, hampir 650 persen, dengan harga-harga barang naik 
sekitar 500 persen. Harga beras pada akhir tahun 1965 sedang naik sebesar 900 persen. 

Kurs pasar gelap untuk rupiah terhadap dolar Amerika jatuh dari Rp 5.100,00 per 1 dol-

lar Amerika pada awal tahun 1965 menjadi Rp 17.500,00 pada kuartal ketiga tahun itu 

dan Rp 50.000,00 pada kuartal keempat. Rakyat kesulitan mendapat kebutuhan pokok. 

Defisit saldo neraca pembayaran dan defisit keuangan pemerintah sangat besar (1965 
: defisit 200% APBN). Jumlah pendapatan pemerintah rata-rata Rp 151 juta (’55-65), 
sedangkan pengeluaran rata-rata 359 juta atau lebih dari 100% pendapatan. Kegiatan 

sektor pertanian dan sektor industri manufaktur relatif terhenti karena keterbatasan 

kapasitas produksi dan infrastruktur pendukung. 
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Aura Supersemar juga seolah menasbihkan bahwa era Soekarno 

akan segera berakhir, maka keberanian menentang terhadap 

kebijakan Soekarno di masa lalu juga mulai bermunculan. Salah 

satunya adalah yang dilakukan oleh jajaran kementrian di masa 

transisi pasca Supersemar. Menteri Perdagangan dan Koperasi 

mengeluarkan Surak keputusan (SK) No. 70/SK/III/66 tentang 

Pembentukan Panitia Peninjau kembali UU No. 14 tahun 1965. 

Panitia ini diketuai Ir. Ibnoe Soejono bertugas mulai 11 Juli 1966. 

Panitia ini menghasilkan rumusan UU Koperasi sebagai pengganti 

UU No 14 tahun 1965 tentang Perkoperasian. Langkah ini dianggap 

sebagai usaha untuk memurnikan kembali asas, landasan dan sendi 

dasar koperasi dan menata ulang kembali perkoperasian Indonesia. 

Rumusan itu diajukan kepada Pejabat Presiden dan berproses dengan 

cepat di Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR GR). Pada 

akhirnya dengan persetujuan DPR GR, Pejabat Presiden Republik 

Indonesia, Soeharto, tanggal 18 Desember 1967 menandatangani UU 
Koperasi yang baru menggantikan UU No 14 tahun 1965 tentang 

Perkoperasian, yakni UU No 12 tahun 1967 tentang Pokok-Pokok 

Perkoperasian. UU ini dianggap sebagai landasan berpijak bagi 

pengelolaan koperasi di indonesia dengane ra yang baru. Pemerintah 

ketika itu berangapan bahwa pentaan koperasi harus dimulai dari 

pembaharuan UU. Dengan disahkannya UU No 12 tahun 1967 

tentang Pokok-Pokok Perkoperasian maka landasan bekerja koperasi 

sudah ada, selanjutnya landasan ini harus dijadikan sebagai pedoman 

oleh koperasi yang ada di Indonesia dalam menjalankan kegiatan 

usahanya.

Di dalam konsideran UU No 12 tahun 1967 tentang Pokok-Pokok 

Perkoperasian dinyatakan mengenai latar belakang mengapa UU ini 

lahir. Pertimbangan tersebut ada 3 hal, yakni:

1. bahwa Undang-undang No.14 tahun 1965 tentang Perkoperasian 

mengandung pikiran-pikiran yang nyata-nyata hendak:

a. menempatkan fungsi dan peranan koperasi sebagai abdi 

langsung daripada politik, sehingga mengabaikan Koperasi 

sebagai wadah perjuangan ekonomi rakyat;

b. menyelewengkan landasan-landasan azas-azas dan sendi- 

sendi dasar Koperasi dari kemurniannya;

2. a. bahwa berhubung dengan itu perlu dibentuk Undang- 

 undang baru yang sesuai dengan semangat dan jiwa Orde 

Baru sebagaimana dituangkan dalam Ketetapanketetapan 

library.uns.ac.iddigilib.uns.ac.id



108
Hukum Koperasi

Dalam Potret Sejarah di Indonesia

M.P.R.S. Sidang ke-IV dan Sidang istimewa untuk 

memungkinkan bagi Koperasi mendapatkan kedudukan 

hukum dan tempat yang semestinya sebagai wadah 

organisasi perjuangan ekonomi rakyat yang berwatak sosial 

dan sebagai alat pendemokrasian ekonomi nasional;

b. bahwa Koperasi bersama-sama dengan sektor ekonomi 

Negara dan Swasta bergerak di segala sektor kegiatan dan 

kehidupan ekonomi bangsa dalam rangka memampukan 

dirinya bagi usaha-usaha mewujudkan masyarakat 

Sosialisme Indonesia berdasarkan Pancasila yang adil dan 

makmur diridhoi Tuhan Yang Maha Esa;

3. bahwa berhubung dengan itu, maka Undang-undang No.14 tahun 

1965 perlu dicabut dan perlu disusun suatu Undang-undang 

baru yang mencerminkan jiwa, serta cita-cita yang terkandung 

dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (1) berikut 

penjelasannya.

Tentu lahirnya UU No 12 Tahun 1967 tidak bisa dilepaskan dari 

situasi politik ketika itu. Aturan demi aturan dalam pengendalian 

ekonomi menjadi perhatian serius pemerintah. Hal tersebut selain 

karena amanat konstitusi Pasal 33 UUD 1945 juga merupakan 

amanat dari sidang IV MPRS yang menetapkan Ketetapan M.P.R.S. 

No. XXIII/MPRS/1966, tentang Pembaharuan Kebijaksanaan 

Landasan Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan. Hal tersebut juga 

dinyatakan dalam Penjelasan Umum UU No 12 tahun 1967 tentang 

Pokok-Pokok Perkoperasian. 

Sesungguhnya Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (1) 

beserta penjelasannya telah dengan jelas menyatakannya, bahwa 

perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan 

atas azas kekeluargaan dan Koperasi adalah satu bangunan usaha 

yang sesuai dengan susunan perekonomian yang dimaksud itu. 

Berdasarkan pada ketentuan itu dan untuk mencapai cita-cita 

tersebut Pemerintah mempunyai kewajiban membimbing dan 

membina perkoperasian Indonesia dengan sikap "ing ngarsa sung 
tulada, ing madya bangun karsa, tut wuri handayani".

Dalam rangka kembali kepada kemurnian pelaksanaan Undang- 

undang Dasar 1945, sesuai pula dengan Ketetapan M.P.R.S. 

No. XXIII/MPRS/1966, tentang Pembaharuan Kebijaksanaan 

Landasan Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, maka peninjauan 
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serta perombakan Undang-undang No. 14 tahun 1965 tentang 

Perkoperasian merupakan suatu keharusan, karena baik isi 

maupun jiwanya Undang-undang tersebut mengandung hal-hal 

yang bertentangan dengan azas-azas pokok, landasan kerja serta 

landasan idiil Koperasi, sehingga akan menghambat kehidupan 

dan perkembangan serta mengaburkan hakekat Koperasi sebagai 

organisasi ekonomi rakyat yang demokratis dan berwatak sosial. 

Peranan Pemerintah yang terlalu jauh dalam mengatur masalah 

perkoperasian Indonesia sebagaimana telah tercermin di masa yang 

lampau pada hakekatnya tidak bersifat melindungi, bahkan sangat 

membatasi gerak serta pelaksanaan strategi dasar perekonomian 

yang tidak sesuai dengan jiwa dan makna Undang-undang Dasar 

1945 pasal 33. Hal yang demikian itu akan menghambat langkah 

serta membatasi sifat-sifat keswadayaan, keswasembadaan serta 

keswakertaan yang sesungguhnya merupakan unsur pokok dari 

azasazas percaya pada diri sendiri, yang gilirannya akan dapat 

merugikan masyarakat sendiri.

Oleh karenanya sesuai dengan Ketetapan M.P.R.S. No. XIX/ 

MPRS/1966 dianggap perlu untuk mencabut dan mengganti Undang-

undang No. 14 tahun 1965 tentang Perkoperasian tersebut dengan 

Undang-undang yang baru yang benar-benar dapat menempatkan 

Koperasi pada fungsi yang semestinya yakni sebagai alat pelaksana 

dari Undang-undang Dasar 1945.

Di bidang Idiil, Koperasi Indonesia merupakan satu-satunya 

wadah untuk menyusun perekonomian rakyat berazaskan 

kekeluargaan dan kegotong-royongan yang merupakan ciri khas dari 

tata-kehidupan bangsa Indonesia dengan tidak memandang golongan, 

aliran maupun kepercayaan yang dianut seseorang. Koperasi sebagai 

alat pendemokrasian ekonomi nasional dilaksanakan dalam rangka 

politik umum perjuangan Bangsa Indonesia. Di bidang organisasi 

Koperasi Indonesia menjamin adanya hak-hak individu serta 

memegang teguh azas-azas demokrasi. Rapat Anggota merupakan 

kekuasaan tertinggi di dalam tata kehidupan Koperasi. Koperasi 

mendasarkan geraknya pada aktivitas ekonomi dengan tidak 

meninggalkan azasnya yakni kekeluargaan dan gotong-royong. 

Dengan berpedoman kepada Ketetapan M.P.R.S. No. XXIII/

MPRS/1966 Pemerintah memberikan bimbingan kepada Koperasi 

dengan sikap seperti tersebut di atas serta memberikan perlindungan 

agar Koperasi tidak mengalami kekangan dari pihak manapun, 
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sehingga Koperasi benar-benar mampu melaksanakan Pasal 33 

Undang-undang Dasar 1945 beserta penjelasannya.

Undang-Undang No.12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok 

Perkoperasian telah memberikan, sedangkan di dalam UU No 14 

Tahun 1965 pengesahan badan hukum dilakukan oleh pejabat yang 

ditunjuk oleh mentri. Bandingkan kedua ketentuan UU tersebut.

 UU No 14 Tahun 1965

Pasal 42. 

(1) Pada waktu menerima akte pendirian, pejabat yang 

berwenang memberikan pengesahan badan hukum, mengirim 

sebuah tanda terima yang bertanggal kepada pendiri koperasi 

dengan surat tercatat.

(2) Jika pejabat berpendapat bahwa isi aktependirian tidak 

bertentangan dengan Undang-undang ini, maka akte 

pendirian didaftar dengan memakai nomor urut dalam buku 

daftar umum yang disediakan untuk keperluan itu pada 

kantor pejabat.

(3) Tanggal pendaftaran akte pendirian berlaku sebagai tanggal 

resmi berdirinya koperasi.

UU No 12 Tahun 1967

 Pasal 41

 Koperasi yang akta pendiriannya disahkan menurut ketentuan 

Undang undang ini adalah Badan Hukum.

Pasal 42

(1) Wewenang untuk memberikan Badan Hukum Koperasi ada 

pada Menteri.

(2) Menteri dapat memberikan kepada Pejabat wewenang untuk 

memberikan Badan Hukum Koperasi dimaksud dalam ayat 

(1) diatas.

Pasal 43

(1) Badan Hukum Koperasi termaksud dalam pasal 41 

dinyatakan dalam akta-pendirian yang memuat Anggaran 

Dasar yang isinya tidak boleh bertentangan dengan Undang-

undang ini.

(2) Menteri menentukan pedoman tentang isi dan cara-cara 

penyusunan Anggaran Dasar Koperasi.
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Tantangan berikutnya yang harus dijawab oleh UU ini adalah 

krisis kepercayaan dan kepemimpinan. Sebagian besar masyarakat 

koperasi menginginkan kehidupan dan gerakan koperasi terbebas 

dari anasir politik, khususnya yang berbau komunis. Sebagian besar 

masyarakat koperasi menilai bahwa  masih banyak koperasi yang 

dijalankan dengan semnagat dan berbau komunis. Pemerintahan Orde 

Baru menjawab tantangan tersebut dengan mengharuskan koperasi-

koperasi yang sudah berjalan untuk menyesuaikan diri dari asas dan 

keharusan menjadikan rapat Anggota sebagai struktur tertinggi 

dalam koperasi. Mengenai ruh dan ideologi koperasi, pemerintah 

Orde Baru melalui UU No 12 Tahun 1967 menghendaki peniadaan 

NASAKOM sebagai ruh dan ideologi, padahal UU No 14 Tahun 

1965 mewajibkan adanya NASAKOM sebagai ruh dan ideologi 

koperasi. Sedangkan mengenai Rapat Anggota, UU No 12 Tahun 

1967 menghendaki Rapat Anggota dalah struktur kekuasaan tertinggi 

dalam sebuah koperasi. Intervensi dari atas maupun intervensi 

politik diharamkan berdasarkan UU No 12 Tahun 1967. Bandingkan 

kedudukan tentang Rapat Anggota dalam kedua UU tersebut.

Pasal 14 UU No 14 Tahun 1965

1) Rapat anggauta adalah alat perlengkapan organisasi koperasi 

yang:

a) menetapkan kebijaksanaan umum serta melaksanakan 

keputusan-keputusan koperasi yang lebih atas. Gerakan 

Koperasi Indonesia dan MUNASKOP sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 23, 24 dalam rangka pelaksanaan 

kebijaksanaan kebijaksanaan pokok perkoperasian yang 

ditetapkan oleh Pemerintah

b) menetapkan anggaran dasar;

c) membentuk pengurus dan badan pemeriksa.

Pasal 20 UU No 12 Tahun 1967

(1) Rapat Anggota merupakan kekuasaan tertinggi dalam tata-

kehidupan Koperasi.

Kewajiban untuk menyesuaikan dengan UU No 12 Tahun 1967 

ini terdapat di dalam Pasal 57 UU ini, yang menyatakan :

Pasal 57

(1) Dengan adanya ketentuan pada ayat (1) pasal ini, maka 

Koperasi yang belum menyesuaikan diri dengan Undang-
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undang ini termasuk juga Koperasi yang belum sempat 

menyesuaikan diri dengan Undangundang Perkoperasian 

No. 14 tahun 1965 langsung menyesuaikan-diri dengan 

ketentuan-ketentuan tentang pasal 58 Undang-undang 
Perkoperasian No. 14 tahun 1965 tersebut.

(2) Segala peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh 

Menteri sebelum berlakunya Undang-undang ini, yang masih 

dapat dipergunakan dalam waktu peralihan dan yang tidak 

bertentangan dengan Undangundang ini dengan sendirinya 

tetap dapat dipergunakan.

Akibat harus mengikuti penyesuaian dengan UU No 12 tahun 

1967 ini, maka pada awal pemerintahan Orde baru jumlah koperasi 

mengalami penyusutan. Setelah memberlakukan UU No. 12 Tahun 

1967 tersebut disusul rehabilitasi dan penertiban koperasi, koperasi-

koperasi yang tumbuh demikian mudah pada masa Orde Lama 

mulai ditertibkan. Akibatnya, jumlah koperasi yang pada tahun 

1966 berjumlah sebanyak 73.406 buah, dengan anggota sebanyak 

11.775.930 orang, pada tahun 1967 mengalami rasionalisasi besar-

besaran. Koperasi-Koperasi  yang tidak dapat menyesuaikan diri 

dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1967, terpaksa dibubarkan 

atau membubarkan  diri. Jumlah Koperasi pada akhir tahun 1969 

merosot menjadi hanya 13.949 buah, dengan jumlah anggota 

sebanyak 2.723.056 orang. Keadaan ini sama pada akhir tahun 

1959. Dengan begitu sebanyak 50.000 buah koperasi berkurang dan  

sebanyak 33.000.000 orang anggota koperasi menurun.

Akibat awal penyesuaian terhadap UU No 12 Tahun 1967 

memang terjadi penyusutan jumlah koperasi, namun demikian 

dasar dan organisasi koperasi menjadi lebih kuat. Bahkan kemudian 

pertumbuhannya juga meningkat. Koperasi mulai berkembang 

kembali. Naiknya kepercayaan masyarakat tersebut karena kebijakan 

pemerintah yang menselaraskan pembangunan ekonomi dengan 

berbagai aksi koperasi, salah satunya adalah pembentukan Koperasi 

Unit Desa (KUD). KUD pada awalnya merupakan penyatuan dari 

beberapa Koperasi pertanian yang kecil dan banyak jumlahnya di 

pedesaan. Cikal bakal KUD adalah berawal dari Koperta (Koperasi 

Pertanian) yang didirikan oleh pemerintah Orde Lama pada 

tahun 1963. Disain Koperta (Koperasi Pertanian) adalah untuk 

mengakomodasi para petani utamanya para petani padi.  Organisasi 
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Koperta ketika itu ada empat tingkatan, yakni Koperta di tingkat 

pedesaan, Puskoperta di tingkat kabupaten, Gakoperta di tingkat 

provinsi, dan Inkoperta di tingkat nasional. Pada tahun 1966-1967 

dikembangkan BUUD (Badan Usaha Unit Desa) sebagai tindak 

lanjut dari Koperta. BUUD merupakan penggabungan antara 

Koperasi Pertanian dan Koperasi Desa yang ada dalam satu unit 

desa, yang disebut wilayah agro-ekonomis dengan luas 600 sampai 

1.000 hektar sawah. BUUD pada dasarnya jua merupakan bagian 

dari program pemerintah ketika itu yakni pelaksanaan UU Agraria. 

BUUD bertugas membantu dan memfasilitasi petani dari aspek 

produksi dan pemasaran hasil pertanian. Lalu pada tahun 1967, 

lahirlah KUD yang secara bertahap menggantikan peran BUUD. 

Dalam tahun-tahun pertama perkembangan KUD sangatlah pesat. 

Respon yang besar tersebut karena kebijakan dan strategi pemerintah 

yang konsen dalam pengembangan KUD pada awal pemerintahan 

tersebut. Strategi tersebut secara proses untuk memandirikan KUD, 

meliputi ofisialisasi (ketergantungan kepada pemerintah masih 

sangat besar), deofisialisasi/debirokratisasi (ketergantungan kepada 
pemerintah secara bertahap dikurangi), dan otonomi (kemandirian).

Selain KUD, jenis koperasi yang sangat pesat perkembangannya 

dalam era Orde Baru adalah koperasi golongan fungsional. Khususnya 

koperasi pegawai negeri dan tentara (Angkatan Bersenjata Republik 

Indonesia/ABRI). Namun demikian golongan fungsional lain 

juga berkembang, seperti dalam lingkungan karyawan, wanita, 

mahasiswa, sekolah, pesantren, karyawan, serta dalam lingkungan 

berbagai golongan fungsional lainnya. Disamping itu, dalam 

periode ini, pengembangan koperasi juga diintegrasikan dengan 

pembangunan dibidang-bidang lain. 

Selain terus memberikan stimulan bagi tumbuh dan 

berkembangnya koperasi, sebagai amanat untuk menyesuaikan, 

mensosialisasikan dan memberikan pendidikan dan pelatihan tentang 

perkoperasian berdasarkan UU No 12 tahun 1967 pemerintah Orde 

Baru pada tahun 1967 mendirikan Pusat Pendidikan Koperasi 

(PUSDIKOP) di Jakarta disusul berdirinya Balai Pelatihan Koperasi 

(BALATKOP) di tiap-tiap Propinsi. Tugas PUSDIKOP maupun 

BALATKOP adalah memberikan pelatihan dan pendidikan tentang 

pengelolaan perkoperasian berdasarkan UU No 12 Tahun 1967 

kepada masyarakat, dan secara khusus kepada para pengurus dan 

pengelola koperasi yang tersebar di penjuru tanah air.
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B. DASAWARSA PERTAMA PEMERINTAHAN ORDE BARU
Ide besar yang diambil oleh Presiden Soeharto dalam masa 

kepemimpinannya adalah pembangunan. Oleh karena itu jajaran 

kabinetnya pun dinamai Kabinet Pembangunan.

1. Arah Kebijakan Ekonomi
Pemerintah Orde Baru pada awal kekuasaannya mewarisi 

kemerosotan ekonomi yang ditinggalkan oleh pemerintahan Orde 

Lama. Seperti kita ketahui Pemerintahan Soekarno telah berhasil 

membangun ketokohan disinya sebagai tokoh politik yang tidak 

tertandingi, hingga memunculkan pengkultusan terhadap Soekarno. 

Namun ketangguhan penokohan tersebut tidak diikuti dengan 

kemampuan dalam membangun struktur dan kemampuan ekonomi 

bangsa yang kuat. Bahkan diujung pemerintahan Soekarno, ekonomi 

semakin terpuruk. Keterpurukan ini dirasakan oleh rakyat dengan 

sulitnya memenuhi kebutuhan hidup pokoknya. Pendapatan perkapita 

penduduk Indonesia ketika itu hanya 70 dollar AS, tingginya inflasi 
yang mencapai 635%.

Proses transisi kekuasaan dari Demokrasi Terpimpin ke Orde Baru 

membawa pengaruh yang signifikan terhadap orientasi pembangunan 
ekonomi Indonesia. Krisis ekonomi yang salah satunya diindikasikan 

dengan timbulnya hiperinflasi hingga 635% mendorong pemerintah 
baru untuk segera menciptakan stabilisasi ekonomi. Salah satu 

kebijakan yang menyolok adalah mulai masuknya bantuan/hutang 

yang berasal dari negara-negara kapitalis.7

Ketika Orde Baru semakin mengendalikan negara dan peluang 

bangkitnya pendukung Sukarno menyusut, prospek Soeharto 

memperoleh bantuan keuangan dalam jumlah besar dari dunia barat 

semakin meningkat pula. Salah satu masalah pertama Suharto adalah 

utang luar negeri yang begitu besar yang diwariskan pemerintahan 

demokrasi terpimpin. Pada akhir tahun 1965, jumlahnya mencapai 

US$ 2, 36 miliar, 59, 5% di antaranya merupakan utang kepada 

negara komunis (42% kepada Uni Soviet), 24,9% kepada negara 

barat, dan sisanya kepada negara-negara nonkomunis lainnya. Jepang 

adalah kreditor terbesar di luar negara-negara komunis (9,8% dari 
total uang). Walaupun utang ini sangat besar, harus dicatat bahwa 

7 Hariyono. Kebijakan Ekonomi di Awal Orde Baru Membuka Pintu Lebar-lebar bagi Modal 

Asing. Jurnal Eksekutif, volume 3, nomor 3, Desember 2006. Hlm. 306
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jumlah ini jauh lebih kecil daripada utang yang kelak diperoleh Orde 

Baru. Para kreditor nonkomunis Indonesia setuju untuk bertindak 

bersama-sama dan akhirnya IGGI (Inter-Govermental Group on 

Indonesia) pada tahun 1967. Dari bulan Juli 1966, mereka mulai 

menjadwal ulang pembayaran utang Indonesia. Pada bulan Oktober, 

Adam Malik, yang telah memiliki hubungan baik dengan Uni Soviet, 

juga menjadwal ulang sebagian pembayaran utang Indonesia kepada 

Uni Soviet.8

Setelah lahirnya Supersemar, pengkultusan terhadap Soekarno 

mulai berkurang. Maka keberanian untuk menantang atau 

membantah gagasan-gagasan Soekarno pada masa lalu meningkat 

tajam, salah satunya adalah yang dilakukan MPRS dengan ketetapan 

MPRS No. XXII/MPRS/1966 yang diarahkan kepada pengendalian 

inflasi dan usaha rehabilitasi sarana ekonomi, peningkatan kegiatan 
ekonomi, dan pencukupan kebutuhan sandang. Arah kebijakan politik 

ekonomipun mulai bergeser. Tap MPRS tersebut diikuti dengan 

keluarnya Tap MPRS No. XXIII/MPRS/1966 tentang Pembaharuan 

Kebijaksanaan Landasan Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan. 

Dapat dilihat dari TAP MPRS No.XXIII/MPRS/1966, BAB I Pasal 

1 berbunyi :“

 Sadar akan kenyataan bahwa hakekat dari proses kemerosotan 

yang cepat dari Ekonomi Indonesia selama beberapa tahun ini 

adalah penyelewengan dari pelaksanaan secara murni daripada 

Undang-Undang Dasar 1945, yang tercermin dalam tidak adanya 

pengawasan yang efektif dari lembaga-lembaga perwakilan 

rakyat terhadap kebijaksanaan ekonomi pemerintah dan 

senantiasa kurang diserasikannya kepentingan politik dengan 

kepentingan ekonomi serta dikesampingkannya prinsip-prinsip 

ekonomi yang rasional dalam menghadapi masalah-masalah 

ekonomi, maka jalan keluarnya adalah kembali kepelaksanaan 

Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen”.

Pada masa Soekarno arah kebijakan politik ekonomi ditandai 

dengan berbagai kebijakan luar negeri yang anti mainstream. 

Soekarno memutuskan Indonesia keluar dari PBB, kemudian 

Soekarno mengarahkan haluan ekonomi pada ekonomi sosialis 

dengan membentuk poros Jakarta-Peking. Apa yang dilakukan oleh 

8 M.C. Ricklefs. 2008. Sejarah Indonesia Modern 1200-2008. Jakarta. PT. Serambi Ilmu 

Semesta. hlm. 602
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Soekarno ini membuat mainstream dunia (yang dimotori Amerika 

Serikat) berkepentingan untuk “menghukum” Indonesia. Hal tersebut 

dibuktikan dengan jatuhnya Soekarno. 

Pemerintah Orde Baru dibawah pemerintahan Soeharto 

membalikkan arah kebijakan ekonomi tersebut. Keanggotaan di PBB 

dipulihkan dan keanggotaan pada badan-badan ekonomi dunia juga 

dipulihkan, salah satunya adalah memulihkan keanggotaan dalam 

International Cooperative Alliance (ICA). Bahkan ketika sudah 

dilantik menjadi Presiden, Soeharto tidak canggung untuk menutup 

hubungan diplomatic dengan Negara-negara berhaluan komunis, 

salah satunya adalah Cina. Pada tahun 1967 Soeharto menutup 

Kantor Kedutaan Besar Indonesia di Peking, Cina.

Gebrakan Soeharto ini bukan sama sekali tanpa hambatan. 

Presiden Soekarno dan para pendukungnya tidak setuju dengan 

kebijakan strategi ekonomi Soeharto, Soekarno dan para 

pendukungnya masih terus berusaha menciptakan pembangunan 

politik dan ekonomi yang mandiri. Program Trisakti (berdaulat di 

bidang politik, mandiri di bidang ekonomi serta berkepribadian di 

lapangan kebudayaan) masih mempunyai pengaruh pada pendukung 

Soekarno. Dalam salah satu pidatonya, Presiden Soekarno mengecam 

tindakan faksi Soeharto yang menjalin hubungan dengan kekuatan 

asing untuk menciptakan stabilitas politik dan ekonomi.9

Sejumlah ahli ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas 

Indonesia ditarik sebagai penasehat ekonomi pemerintah, hal 

tersebut dibuktikan dengan bebarapa di antaranya kemudian 

menduduki jabatan penting dalam kabinet. 10Menjelang tahun 1969 

stabilitas moneter sudah tercapai dengan cukup baik, dan pada bulan 

April tahun 1969, Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) I 

9 Hariyono. Kebijakan Ekonomi... op cit. hlm. 309

10 Tim ekonomi yang sering disebut sebagai staf pribadi untuk urusan ekonomi terdiri dari 

pakar ekonomi dari Universitas Indonesia. Mereka adalah Wijoyo Nitisastro (sebagai 

ketua), Dr. Mohamad Sadli, Dr. Emil Salim, Dr. Ali Wardana, Dr. Subroto dan Sumitro 

Joyohadikusumo. Mereka merupakan inti dari teknokrat Orde Baru yang banyak berpen-

garuh dalam kebijakan ekonomi Soeharto. Sebuah kebijakan yang berusaha melakukan 

stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi. Sebelum disampaikan ke Presiden, konsep dari tim 

ahli “digarap” oleh Sudharmono dan Wijoyo. Hal tersebut dilakukan agar dalam sidang 

kabinet tidak ada lagi perdebatan. Kabinet memberi laporan kemudian Presiden Soeharto 

memberi petunjuk dan pengarahan. Lihat dalam Hariyono. Kebijakan Ekonomi...op cit. 
hlm. 310.
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dimulai. Dasawarsa setelah itu penuh dengan peristiwa-peristiwa 

penting bagi perkembangan ekonomi di Indonesia. Perekonomian 

tumbuh lebih cepat dan lebih mantap dibandingkan dengan tahun-

tahun pada masa pemerintah Orde Lama, pergeseran-pergeseran telah 

terjadi dalam struktur perekonomian dan komposisi output nasional.11

Kebijakan ekonomi Soeharto adalah “pembangunan’. Masyarakat 
diminta untuk tidak lagi membicarakan masalah politik, tapi 

ekonomilah yang harus digapai. Makanya pemerintah Orde 

Baru begitu gencar mengkampanyekan gagasan pembangunan. 

Pembangunan di segala bidang, khususnya pembangunan dalam 

bidang perekonomian adalah salah satu kebijakan Soeharto yang 

paling menonjol. Menurut T. Gilarso  Pelaksanaan pembangunan 

di bidang ekonomi ini bukan hanya bertujuan untuk meningkatkan 

produksi dan pendapatan nasional atau pertumbuhan ekonomi saja, 

melainkan sekaligus juga harus menjamin pembagian pendapatan 

yang lebih merata sesuai dengan rasa keadilan, dan tetap menjaga 

dan mempertahankan stabilitas nasional, baik di bidang politik 

maupun ekonomi.12

Perubahan besar masyarakat Indonesia karena keberhasilan 

dalam pembangunan ekonomi memberikan kesan adanya sumbangan 

luar biasa dari teknokrat ekonomi dan hampir-hampir melupakan 

kemungkinan adanya jasa kepakaran lain-lain di luar ekonomi. 

Nama-nama teknokrat ekonomi pada masa itu bahkan melegenda 

hingga saat ini. Jika ada profesi lain di luar ekonomi yang turut 

serta dalam catatan sejarah pembangunan adalah militer, yang telah 

berjasa menjaga kestabilan politik pemerintah Orde Baru, yang pada 

gilirannya memungkinkan terjadinya pembangunan ekonomi secara 

berkelanjutan.13

Menghilangkan Cina dan Negara-negara komunis sebagai 

partner politik dan ekonomi internasional menjadikan Indonesia 

menjadi lahan subur bagi negara-negara kapitalis untuk masuk ke 

Indonesia. Bahkan pada tahun 1967 pemerintah mengeluarkan UU 

11 Anne Booth dan Peter McCawley (ed). 1982. Ekonomi Orde Baru. Jakarta: LP3ES. Hlm. 

1-2

12 T. Gilarso 1986. Ekonomi Indonesia Sebuah Pengantar 1. Yoyakarta: Penerbit Kanisius. 

hlm. 212-214

13 Mubyarto. Paradigma Kesejahteraan Rakyat Dalam Ekonomi Pancasila. Jurnal Ekonomi 
Kerakyatan, Th. II - No. 4.Mubyarto, 2003
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No.1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing yang berharap 

menarik investasi besar-besaran dari negara-negara kapitalis. UU 

tersebut menjamin  terciptanya iklim kondusif bagi berkembangnya 

sistem ekonomi liberal. Di dalam Pasal 1 UU No.1 Tahun 1967 

tentang Penanaman Modal Asing disebutkan bahwa pengertian 

penanaman modal asing di dalam Undang-undang ini hanyalah 

meliputi penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan 

menurut atau berdasarkan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini 

dan yang digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia, 

dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung risiko 

dari penanaman modal tersebut. Sedangkan dalam Pasal 4 disebutkan 

bahwa Pemerintah menetapkan daerah berusaha perusahaan-

perusahaan modal asing di Indonesia dengan memperhatikan 

perkembangan ekonomi nasional maupun ekonomi daerah, macam  

perusahaan, besarnya penanaman modal dan keinginan pemilik modal 

asing sesuai dengan rencana pembangunan Ekonomi Nasional dan 

Daerah.

Namun demikian Pemerintah Orde Baru semakin mantab dalam 

menyehatkan ekonomi di Indonesia. Minyak merupakan fokus 

utama kebijakan ekonomi pemerintah, meskipun industri lain yang 

memerlukan modal intensif dan teknologi tinggi serta menghasilkan 

mineral dan karet juga berkembang pesat. Pengeboran lepas pantai 

dimulai pada tahun 1966 dan berkembang pesat pada tahun 1968. 
Pada bulan Agustus 1968, peran bisnis tentara semakin kokoh 
ketika perusahaan minyak Pertamin (didirikan pada tahun 1961) dan 

Permina digabung menjadi Pertamina (Perusahaan Pertambangan 

Minyak dan Gas Bumi Negara). Pertamina dimanfaatkan sebagai 

kerajaan pribadi oleh Ibnu Suwoto, yang segera memperoleh reputasi 

internasional berkat manajemennya yang agresif dan penuh visi, 

reputasi yang kemudian runtuh pada tahun 1975. Pertamina hanya 

sedikit melakukan pengeboran sendiri, selebihnya perusahaan ini 

(dan bukan pemerintah) mengadakan perjanjian pembagian produksi 

dengan perusahaan asing. Produksi minyak tumbuh sekitar 15% pada 

tahun 1968-9 dan hampir 20% pada tahun 1970.14

Rencana ekonomi pemerintah tergantung pada pengendalian 

pendapatan minyak, yang berarti harus mampu mengendalikan 

Pertamina. Di bawah kepemimpinan Ibnu Sutowo, Pertamina telah 

14 M.C. Ricklefs. Sejarah Indonesia... op cit. hlm. 612
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tumbuh menjadi salah satu korporasi terbesar di dunia. Pertamina 

menghasilkan sendiri 28, 2% minyak nasional pada akhir tahun 1973 
dan mengadakan perjanjian pembagian produksi dengan Caltex 

(menghasilkan 67, 8% minyak) dan Stanvac (3, 6%). Pertamina juga 
menguasai 7 kilang minyak Indonesia, terminal-terminal minyak, 116 

kapal tangki, 102 kapal lainnya, dan sebuah maskapai penerbangan. 

Pertamina juga menanamkan modalnya di perusahaan semen, pupuk, 

gas alam cair, baja, rumah sakit, perumahan, pertanian padi, dan 

telekomunikasi, serta membangun kantor eksekutif kepresidenan 

(Bina Graha) di Jakarta. Hampir semua kebijakan Pertamina berada 

di luar kendali pemerintah dan dilakukan berdasarkan utang besar-

besaran, manajemen yang kacau balau, dan korupsi. Pada tahun 1973, 

pemerintah memperketat syarat-syarat peminjaman dana oleh Ibnu 

Suwoto dari luar negeri. Pada bulan Februari 1975, Pertamina tidak 

mampu lagi membayar pinjaman dari beberapa bank Amerika dan 

Kanada. Informasi yang kelak dikeluarkan banyak menghilangkan 

nama baik elite Indonesia di mata masyarakat Indonesia dan asing. 

Pemerintah mengambil alih Pertamina  dan berusaha membayar 

utang-utangnya, yang tercatat lebih dari US$ 10 milyar. Pertamina 

kini berada di bawah kendali pemerintah, namun dengan harga yang 

mahal. 15

Sadar akan pentingnya bangunan ekonomi yang kuat, maka 

pemerintahan Soeharto menetapkan progra Rencana Pembangunan 

Lima Tahun (Repelita). Dimulai dengan Repelita I yang ditetapkan 

pada 1 April 1969 yang menitikberatkan pada rehabilitasi prasarana 

penting dan pengembangan iklim usaha dan investasi.  Pembangunan 

sektor pertanian diberi prioritas untuk memenuhi kebutuhan pangan 

sebelum membangun sektor-sektor lain. 16

15 Ibid. hlm. 620-621

16 Repelita I membawa pertumbuhan ekonomi naik dari rata-rata 3% menjadi 6,7% per 

tahun, pendapatan perkapita meningkat dari 80 dolar AS menjadi 170 dolar AS, dan 
inflasi dapat ditekan menjadi 47,8% pada akhir Repelita I di tahun 1974. Keberhasilan 
Repelita I diikuti kemudian hingga Repelita II (1974-1979), Repelita III (1979-1984), 
Repelita IV (1984-1989) dan Repelita V (1989-1994). Sedangkan Repelita VI dimulai 
tahun 1994 namun tidak sampai selesai, karena pada 21 Mei 1998 Soeharto dipaksa 
berhenti dari jabatan Presiden setelah keterpurukan ekonomi pada akhir masa jabatan-

nya.
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2. Pembangunan Koperasi pada Dasa Warsa Pertama Orde Baru
Sebagai bagian dari dasar penataan norma positif mengenai 

pembangunan koperasi di Indonesia. Orde baru mengawali 

pembangunan koperasi dengan menetapkan UU No. 12 Tahun 1967 

tentang Pokok-Pokok Perkoperasian. Selanjutnya secara simultan 

gerakan koperasi mengadakan konsolidasi dengan mulai membenahi 

diri. Produk-prodk koperasi zaman Orde lama mulai ditinggalkan 

karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi secara universal. 

Sesuai dengan hakikat koperasi sebagai organisasi ekonomi mandiri, 

pembinaan yang dilakukan pemerintah lebih diarahkan untuk 

mengefektifkan lembaga seperti pemberian bimbingan, fasilitas, 

serta membina tumbuhnya pengawasan secara demokratis oleh 

anggotanya dan menetapkan peran pemerintah sesuai dengan 

ketentuan UU yang berlaku. 

Pada tahun 1969, Pemerintah dengan Kabinet Pembangunan I,17 

menetapkan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita). 

Pembinaan koperasi dalam Repelita I bertujuan untuk meng-

usahakan agar kehidupan koperasi kembali kepada landasan dan 

dasar koperasi. Untuk itu kebijaksanaan yang telah ditempuh 

adalah melaksanakan pembinaan organisasi koperasi dan 

pembinaan usahanya. Kegiatan yang dilaksanakan berbentuk 

pendidikan dan latihan keterampilan  bagi para anggota pengu-

rus dan badan pemeriksa koperasi, serta penyuluhan dan pene-

rangan bagi para anggota koperasi dan masyarakat luas dengan 

harapan agar mereka berminat untuk menjadi anggota koperasi. 

Pelaksanaan kegiatan tersebut dijalankan dengan satu program 

pokok, yaitu Program Pendidikan Perkoperasian.

Selanjutnya pada tahun 1969-1970, koperasi telah siap memasuki 

tahap-tahap pembangunan lima tahun pertama. Melalui Repelita 

pertama, berbagai kebijakan tentang koperasi yang dikerjakan oleh 

pemerintah diantaranya Pemerintah telah mendirikan: 

a. Pusat Pelatihan Penataran Koperasi (Puslatpenkop) di Jakarta.

b. Balai Latihan Perkoperasian (Balatkop) di setiap Provinsi, 

sebagai tempat pendidikan dan latihan keterampilan bagi para 

17  ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 183 tahun 1968, 
tentang Pembubaran kabinet Ampera II dan Pembentukan kabinet Pembangunan, pada 

tanggal 6 Juni  Tahun 1968
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anggota koperasi, pengurus, badan pemeriksa, manajer koperasi, 

karyawan dan bahkan terhadap calon-calon anggota koperasi pun 

dapat mengikuti pendidikan dan latihan yang diselenggarakan 

oleh Balatkop ini. 

c. Lembaga Jaminan Kredit Koperasi (LJKK) didirikan di 

Jakarta, dengan kegiatan di tiap-tiap provinsi dalam membantu 

permodalan koperasi dengan cara menjadi penanggung koperasi-

koperasi atas pinjaman yang diperoleh koperasi-koperasi 

tersebut dari Bank Pemerintah. 

Selain mengenai 3 (tiga) program yang telah dijalankan oleh 

pemerintah tersebut, program lain yang dijalankan adalah penguatan 

KUD yang dimulai pada tahun 1967 sebagai tahap percobaan 

sebagaimana telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya. Titik tekan 

penguatan KUD adalah penyatuan (amalgamasi) dari koperasi-

koperasi kecil yang demikian banyaknya pada akhir tahun 1967, 

menjadi koperasi-koperasi yang dapat bekerja dalam scope yang 

lebih besar. 

Berdasarkan alur rekam jejak pembangunan koperasi pada masa 

dasa warsa pertama Orde Baru, berikut kesejarahannya disajikan 

secara sistematis:

a. Lahirnya UU No. 12 tahun 1967 tentang Pokok-pokok 
Perkoperasian

Melalui persetujuan DPR GR, Pejabat Presiden Republik 

Indonesia, Soeharto, tanggal 18 Desember 1967 menandatangani 
UU Koperasi yang baru menggantikan UU No 14 tahun 1965 

tentang Perkoperasian, yakni UU No 12 tahun 1967 tentang 

Pokok-Pokok Perkoperasian. UU ini memberikan rasa dan 

gairah baru. Menurut Undang-undang Nomor 12 tahun 1967 

tentang pokok-pokok perkoperasian,”Koperasi Indonesia 

adalah organisasi ekonomi rakyat berwatak sosial, beranggotakan 

orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata 

susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasar atas asas 

kekeluargaan”

Pembahasan mengenai UU ini sudah dijelaskan pada sub 

bab pembahasan sebelumnya. Beberapa kebijakan penting 

pasca lahirnya UU ini adalah kembali bergabungnya koperasi 

indonesia ke dalam ICA, sehingga prinsip-prinsip universal 

koperasi yang berlaku di dunia juga kita adopsi. Selain itu dalam 
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tingkat internal ke-Indonesiaan, sejak adanya Undang- Undang 

No. 12 tahun 1967, koperasi telah mulai meningkat kegiatannya 

, terutama dengan mulai menggagas adanya KUD (Koperasi 

Unit Desa.

Beberapa hal penting yang terkandung di dalam UU No 12 

tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian antara lain :

1) Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi serta 

pembagian SHU diatur menurut jasa masing-masing 

anggota. 

2) Adanya pembatasan bunga atas modal serta bersifat terbuka

3) Mengembangkan kesejahteraan anggota khususnya dan 

masyarakat pada umumnya 

4) Swadaya, swakarta dan swasembada sebagai pencerminan 

prinsip dasar percaya pada diri sendiri 

5) Sifat keanggotaan sukarela dan terbuka untuk setiap warga 

negara Indonesia

b. Pemerintah mendirikan PUSDIKOP di Jakarta disusul 
berdirinya BALATKOP di tiap-tiap Propinsi (1967)

PUSDIKOP adalah Pusat Pendidikan koperasi, didirikan 

untuk pertama kali di Jakarta yang difungsikan sebagai sarana 

untuk mendidik pegiat dan pejuang koperasi yang berasal dari 

pengurus koperasi maupun masyarakat. Sedangkan BALATKOP 

adalah Balai Latihan Koperasi, pada tahun 1967 mulai dibentuk 

BALATKOP ditiap-tiap propinsi. BALATKOP merupakan badan 

yang mengadakan penelitian mengenai pelaksanaan kebijakan 

dan peraturan perkoperasian, dan penelitian tentang kelayakan 

pemakaian suatu program dalam pelatihan dan pengembangan 

perkoperasian. BALATKOP merupakan tempat pelatihan dan 

pendidikan perkoperasian di masing-masing daerah yang lebih 

khusus ditujukan kepada pelaksana manajemen koperasi, seperti: 

pengurus, pengawas, dan karyawan.

Pembentukan PUSDIKOP maupun BALATKOP 

dilatarbelakangi oleh perubahan paradigma pembangunan dan 

gerakan koperasi dari Orde Lama kepada Orde Baru. Selain itu 

lahirnya UU No 12 tahun 1967 tentang pokok-pokok koperasi 

perlu disosialisasikan terus menerus. Harapannya peserta 
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pelatihan akan dapat menadi kader dan aktivis koperasi. Seperti 

deketahui bahwa Kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) 

adalah salah satu persoalan terbesar yang dihadapi oleh gerakan 

koperasi di Indonesia pada saat itu. Rendahnya partisipasi 

anggota terhadap koperasinya adalah indikatornya, karena 

ketika pada zaman Orde Lama koperasi tidak pernah diajarkan 

benar-benar mandiri. Koperasi pada zaman Orde Lama sebagian 

besar hanya berfungsi sebagai penyalur kebutuhan pokok 

yang telah disediakan oleh pemerintah. Pendidikan anggota 

koperasi merupakan hal yang penting dalam pembinaan dan 

pengembangan koperasi karena pengelolaan koperasi banyak 

dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan partisipasi anggota, 

sehingga keberhasilan atau kegagalan dalam pengelolaan juga 

sangat dipengaruhi tentang pemahaman mengenai koperasi. Agar 

partisipasi memberikan dampak yang positif, maka keterlibatan 

anggota dalam kegiatan usaha koperasi harus dapat diwujudkan, 

hal ini juga merupakan peran serta anggota dalam struktur 

organisasi.

c. Lahirnya BUUD/KUD (1967)
Cikal bakal KUD adalah berawal dari Koperta (Koperasi 

Pertanian) yang didirikan oleh pemerintah Orde Lama pada tahun 

1963. Pada tahun 1967 dikembangan BUUD (Badan Usaha Unit 

Desa) sebagai tindak lanjut dari Koperta.  Pembahasan ini telah 

dibahas pada sub bab sebelumnya.  KUD merupakan kesatuan 

usaha ekonomi terkecil dari kerangka pembangunan pedesaan 

yang telah didesain oleh pemerintah. KUD adalah wadah 

organisasi dan pengembangan bagi berbagai kegiatan usaha 

ekonomi di wilayah yang bersangkutan guna meningkatkan 

kesejahteraan anggotanya. KUD juga merupakan gabungan usaha 

bersama koperasi-koperasi pertanian atau koperasi-koperasi desa 

yang terdapat diwilayah unit desa. KUD dibentuk oleh warga 

desa dari suatu desa atau sekelompok desa-desa yang disebut unit 

desa, yang merupakan suatu kesatuan ekonomi masyarakat kecil. 

KUD  merupakan koperasi yang mulai diandalkan oleh anggota 

dan masyarakat. Semenjak berkembangnya KUD, kepercayaan 

terhadap koperasi mulai tumbuh kembali. 
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d. Musyawarah Nasional (Munas) II Gerakan Koperasi 
Indonesia (GERKOPIN) (1968)

Munas Gerkopin II diadakan di Jakarta pada tanggal 11-14 

November 1968, yang berhasil memutuskan beberapa hal antara 
lain:

1) Menetapkan tugas Pokok gerkopin, yaitu :

a) Mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada 

koperasi, dengan jalan mengadakan intropeksi serta 

penyempurnaan dibidang organisasi, keanggotaan, 

kepengurusan dan kepegawaian.

b) Memperbaiki efesiensi di bidang usaha berdasarkan 

norma-norma ekonomi dan komersial yang serasi dan 

menunjang usaha dan anggota.

c) Menghilangkan mental ketergantungan dan mempertebal 

mental percaya diri pada diri pada diri  sendiri dan 

kekuatan sendiri dalam setiap kegiatan koperasi.

d) Menggiatkan kembali pemupukan modal melewati 

sistem simpanan secara sesama dan terarah.

e) Memperbaiki manajemen serta meningkatkan manegerial 

skill pada koperasi sehingga dapat memanfaatkan 

kemajuan dibidang teknik dan teknologi yang merupakan 

sarat penting dalam pembangunan.

f) Menggiatkan pendidikanperkoperasian dan memperluas 

sistem penerangan baik untuk gerakan koperasi sendiri 

maupun umum.

g) Memperera kerjasama, antar-koperasi secara horizontal 

dan vertikal baik dengan koperasi di dalam negeri 

maupun dengan koperasi di luar negeri.  

2) Mendorong pemerintah untuk segera mengeluarkan 

peraturan tentang Badan Hukum Gerakan Koperasi 

Indonesia. Akhirnya keluar Keputusan Mentranskop No. 

64/Kpts/Mentranskop/69 tentang Perorganisasian dan Tata 

Cara Pemberian Pengesahan Badan Hukum terhadap Badan 

Kesatuan Gerakan Koperasi Indonesia.

e. Lahirnya DKI (Dewan Koperasi Indonesia) pada tahun 1970
Pada tanggal 23 Januari 1970, GERKOPIN  berganti nama 

menjadi DKI (Dewan Koperasi Indonesia). Laksamana Pertama, 

R. Sardjoeno dari Inkopal, terpilih sebagai Ketua Umum periode 
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1970-1973.18 Kembali digunakannya DKI sebagai wadah gerakan 

koperasi dilandasi oleh semangat yang pernah dibangun oleh 

Mohammad Hatta, yakni ingin melaksanakan cita-cita nasional 

yaitu untuk menyusun perekonomian bangsa atas dasar asas 

kekeluargaan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 33 ayat (1) 

UUD 1945 melalui usaha koperasi. Adapun cara yang ditempuh 

DKI dalam usaha mencapai  cita-cita tersebut adalah :

1)   Menyebarkan, memelihara dan mempertahankan cita-cita 

koperasi.

2)   Memperhatikan dan membantu pelaksanaan kepentingan 

perkumpulan koperasi dan

3)   Membela hak hidup dan berkembang secara bebas 

bagi perkumpulan koperasi terhadap usaha-usaha yang 

merintanginya.

Sebagai upaya untuk mencapai cita-cita tersebut, maka 

berbagai upaya yang diusahakan DKI antara lain :

1) Meminta penjelasan atau pendapat, pertimbangan atau 

nasihat kepada pemerintah serta badan-badan yang 

diakuinya, mengenai masalah yang berkaitan dengan 

koperasi.

2) Memberikan penyuluhan kepada masyarakat dan media 

tentang segala persoalan yang berkaitan dengan gerakan 

koperasi ;

3) Menyelenggarakan pelatihan dan pendidikan khusus 

mengenai koperasi;

4)  Menerbitkan majalah tentang koperasi;

5)  Mengadakan rapat-rapat dan koordinasi dengan instansi 

pemerintah terkait;

7) Menjalin dan menjaga hubungan baik dengan gerakan-

gerakan koperasi internasional;

Masa jabatan 1974-1977,  pengurus Dewan Koperasi 

Indonesia (DKI) yang diketuai/dipimpin oleh R.P. Suroso 

selaku ketua umum, R.C. Danoe Soegito selaku Wakil Ketua 

18 Sedangkan pada Rapat Anggota DKI tahun 1974, terpilih R.P. Soeroso dari IKPN seb-

agai Ketua Umum untuk masa tugas 1974-1977. Rapat anggota ini diadakan bersamaan 

dengan usainya Munaskop IX. (Munaskop IX ini, dimaksudkan untuk menyeragamkan 

sebutan Rapat dan dihitung dari kongres pertama di Tasikmalaya.)
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Umum, R.C. Danoe Soegito selaku sekjen berhasil mendapatkan 

pengesahan badan hukum bagi DKI. Badan hukum DKI disahkan 

oleh Direktorat Jenderal Koperasi dengan No. 001A/BDH.

Dwk/77, tanggal 27 Desember 1977.

f. Lahirnya Bank BUKOPIN (1970)
PT Bank BUKOPIN didirikan dengan nama Bank Umum 

Koperasi Indonesia, disingkat BUKOPIN. Disahkan sebagai 

badan hukum berdasarkan surat keputusan Direktorat Jendral 

Koperasi No. 31/dirjen/kop70 tertanggal 10 Juli 1970 dan 

didaftar di dalam daftar umum Direktorat Jendral Koperasi 

dengannnomor 8251 pada tanggal yang sama. BUKOPIN 
didirikan oleh 8 induk koperasi yaitu, Induk Koperasi Angkatan 
Darat (INKOPAD), Induk Koperasi  Angkatan Laut (INKOPAL), 

Induk Koperasi Kepolisian Republik Indonesia (INKOPPOL), 

Induk Koperasi Veteran Republik Indonesia (INKOPRI), Induk 

KoperasiPegawai Negeri (IKPN), Gabungan Koperasi Bank 

Indonesia (GKBI).

BUKOPIN mulai melakukan usaha sebagai bank umum 

koperasi di indonesia sejak 16 Maret 1971 berdasarkan izin 

Menteri Keuangan melalui Surat Keputusan No. 78/DDK/
II/3/1971 tertanggal 16 Maret 1971. Berdasarkan Anggaran 

dasarnya usaha BUKOPIN mencakup segala kegiatan Bank 

Umum dengan tujuan utama ketika itu melayani kepentingan 

gerakan koperasi di sektor keuangan. Oleh karena itu pada awal 

pendiriannya BUKOPIN fokus pada sektor usaha kecil menengah 

dan koperasi (UKMK). Saat ini telah tumbuh dan berkembang 

menjadi bank yang masuk ke kelompok bank menengah di 

Indonesia dari sisi aset. Seiring dengan terbukanya kesempatan 

dan peningkatan kemampuan melayani kebutuhan masyarakat 

yang lebih luas, Bank BUKOPIN telah mengembangkan usahanya 

ke segmen komersial dan konsumer. Bahkan BUKOPIN saat ini 

termasuk salah satu bank umum swasta nasional devisa.

Saat ini BUKOPIN beroperasi dengan pelayanan secara 

konvensional maupun syariah, yang didukung oleh sistem 

pengelolaan dana yang optimal, kehandalan teknologi informasi, 

kompetensi sumber daya manusia dan praktek tata kelola 

perusahaan yang baik. Landasan ini memungkinkan Bank 

Bukopin melangkah maju dan menempatkannya sebagai suatu 
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bank yang kredibel. Dengan struktur permodalan yang semakin 

kokoh sebagai hasil pelaksanaan Initial Public Offering (IPO) 

pada bulan Juli 2006, Bank BUKOPIN terus mengembangkan 

program operasionalnya dengan menerapkan skala prioritas 

sesuai strategi jangka pendek yang telah disusun dengan 

matang. Penerapan strategi tersebut ditujukan untuk menjamin 

dipenuhinya layanan perbankan yang komprehensif kepada 

nasabah melalui jaringan yang terhubung secara nasional maupun 

internasional, produk yang beragam serta mutu pelayanan 

dengan standar yang tinggi. Keseluruhan kegiatan dan program 

yang dilaksanakan pada akhirnya berujung pada sasaran 

terciptanya citra Bank Bukopin sebagai lembaga perbankan 

yang terpercaya dengan struktur keuangan yang kokoh, sehat 

dan efisien. Keberhasilan membangun kepercayaan tersebut akan 
mampu membuat Bank BUKOPIN tetap tumbuh memberi hasil 

terbaik secara berkelanjutan. 19

LJKK didirikan pada tahun 1970  yang berfungsi untuk 

menjamin pinjaman-pinjaman koperasi dari bank-bank 

Pemerintah, secara selektif dan bertahap. Di samping itu LJKK 

juga berperan untuk ikut dalam partisipasi modal pada proyek 

kredit investasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam 

kebijakan tertentu, Pemerintah atas dasar pertimbangannya 

apabila dinilai bunga atas sesuatu kredit pada koperasi terlalu 

tinggi, LJKK memberikan subsidi bunga. Dalam memberikan 

jaminan atau bertindak sebagai penanggung dalam rangka 

kredit koperasi ini, LJKK terlebih dahulu meneliti dan menilai 

bonafiditas dan kesehatan/kelayakan secara organisasi koperasi 
tersebut. Bonafiditas koperasi menyangkut  modal koperasi dan 
kapasitas/kemampuan usaha koperasi. Sedangkan mengenai 

19 Dengan struktur permodalan yang semakin kokoh sebagai hasil pelaksanaan Initial Public 

Offering (IPO) pada bulan Juli 2006, Bank Bukopin terus mengembangkan program op-

erasionalnya dengan menerapkan skala prioritas sesuai strategi jangka pendek yang telah 

disusun dengan matang. Penerapan strategi tersebut ditujukan untuk menjamin dipenuhinya 

layanan perbankan yang komprehensif kepada nasabah melalui jaringan yang terhubung 

secara nasional maupun internasional, produk yang beragam serta mutu pelayanan dengan 

standar yang tinggi. Keseluruhan kegiatan dan program yang dilaksanakan pada akhirnya 

berujung pada sasaran terciptanya citra Bank Bukopin sebagai lembaga perbankan yang 

terpercaya dengan struktur keuangan yang kokoh, sehat dan efisien. Keberhasilan mem-

bangun kepercayaan tersebut akan mampu membuat Bank Bukopin tetap tumbuh memberi 

hasil terbaik secara berkelanjutan. Lihat di http://id.wikipedia.org/wiki/Bank_Bukopin
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Organisasi koperasi adalah mengenai tata organisasi, rekam jejak 

dan persepsi pihak ketiga mengenai koperasi yang bersangkutan.

Lembaga Jaminan Kredit Koperasi (LJKK) merupakan badan 

usaha milik pemerintah yang beerada di bawah Depertemen 

Koperasi dan Tenaga Kerja. Tugas utama LJKK adalah menjamin 

skim kredit yang disalurkan kepada koperasi. Sejarah mencatat 

bahwa sejak berdirinya LJKK telah banyak memberikan bantuan 

kepada koperasi dalam hal penjaminan sehingga citra koperasi di 

masyarakat menjadi baik. Keberadaan LJKK dirasa sangat perlu 

karena banyak UMKM yang tidak dapat mengakses perbankan, 

maka mereka melakukan pilihan dengan mengakses koperasi. 

Kesulitan UKM untuk mendapatkan sumber pembiayaan dari 

bank bukan semata-mata terbatasnya kapasitas agunan, namum 

juga karena pemahaman yang kurang mengenai perbankan. 

Selain itu juga jangkauan layanan perbankan yang masih berada 

di kota-kota besar, belum menjangkau di kawasan pinggiran 

bahkan pedesaan ketika itu.

2. Inpres No. 4 Tahun 1973 tentang Pedoman Mengenai 
Pengaturan Dan Pembinaan Unit Desa

Latar belakang lahirnya Intruksi Presiden ini adalah dalam 

rangka pelaksanaan program peningkatan produksi pertanian, 

khususnya produksi pangan melalui usaha intensifikasi, perlu 
ditumbuhkan dan di tingkatkan peranan dan tanggungjawab 

para petani produsen dengan tujuan agar para petani produsen 

tidak hanya merasa mempunyai tanggungjawab untuk ikut serta 

meningkatkan produksi itu sendiri, tetapi juga secara nyata 

dapat memetik dan menikmati hasilnya guna peningkatan taraf 

hidupnya. Oleh karena itu setiap unit desa dirasa perlu untuk 

dilakukan pembinaan, khususnya dalam peningkatan kapasitas 

ekonominya melalui unit usaha maupun koperasi.Pengaturan 

secara tekstual mengenai koperasi terdapat di dalam Bab V 

tentang Badan Usaha Unit Desa/Koperasi Unit Desa, yang 

termuat di dalam Pasal 12- Pasal 15 Inpres No. 4 Tahun 1973 

tentang Pedoman Mengenai Pengaturan Dan Pembinaan Unit 

Desa.

 Pasal 12

1) Pada dasarnya pada setiap Wilayah unit Desa dibentuk 

Ba dan Usaha Unit Desa sebagai suatu lembaga 
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ekonomi berbentuk koperasi yang pada tahap permulaan 

pertumbuhannyadapat merupakan gabungan usaha 

bersama dari koperasi-koperasi pertanian/koperasi-

koperasi desa yang terdapat didalam Wilayah Unit 

Desa tersebut, yang dalam jangka waktu tertentu sesuai 

dengan perkembangannya dilebur/disatukan dalam satu 

Koperasi Unit Desa.

2) Dalam hal pada suatu Wilayah Unit Desa tidak terdapat 

atau hanya ada satu Koperasipertanian/Koperasi desa, 

maka pada Wilayah Unit Desa tersebut secara langsung 

dapat dibentuk Koperasi Unit Desa

 Pasal 13

 Badan Usaha Unit Desa/Koperasi Unit Desa melakukan 

fungsi-fungsi dan kegiatan-kegiatan sebagaimana yang 

dimaksudkan dalam ayat (1) haruf d jo. ayat (2) Pasal 5 

Lampiran instruksi Presiden ini.

 Pasal 14

 Hal-hal mengenai pembentukan, pengesahan dan 

kepengurusan Badan Usaha Unit Desa/Koperasi Unit 

Desa diatur oleh Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan 

Koperasi.

 Pasal 15

 Dalam hal Badan Usaha Unit Desa tersebut telah sampai 

pada tahap peleburannya menjadi suatu Koperasi Unit Desa, 

statusnya sebagai badan hukum (koperasi) ditetapkan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundangan  yang berlaku.

Oleh karena itu Inpres ini juga disebut sebagai Inpres tentang 

KUD, karena menjadi landasan dasar pemberlakukan KUD. 

Seperti diketahui bahwa  usaha koperasi erat hubungannya 

dengan daerah kerja dan besarnya potensi  yang dimiliki oleh 

wilayah kerjanya. Koperasi-koperasi yang berkembang di 

desa belum semuanya dapat memebrikan pelayanan dengan 

baik kepada anggotanya sendiri dan kepada masyarakat 

lingkungannya sebab terbatasnya potensi yang dimilikinya. Oleh 

karena itu, ide besar Inpres No. 4 Tahun 1973 ini adalah untuk 

memperkuat kedudukan koperasi di pedesaan yang potensinya 

sebagian besar berasal dari sektor pertanian. Jalan pengembangan 
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tersebut adalah mengembangkan Koperasi Unit Desa (KUD). 

Daerah kerja KUD meliputi satu wilayah unit desa yang terjadi 

dari beberapa desa dan beberapa kecamatan. Daerah kerja KUD 

meliputi daerah kerja organisasi dan daerah kerja ekonomi. Di 

dalam Inpres No. 4 Yahun 1973 ditentukan bahwa kegiatan 

dalam wilayah unit desa yang dapat dilaksanakan oleh KUD. 

Setelah dikeluarkannya Inpres No. 4 Tahun 1973 tentang 

Pedoman Mengenai Pengaturan Dan Pembinaan Unit Desa, 

perkembangan koperasi secara umum cenderung terbagi menjadi 

dua kategori: Koperasi Unit Desa (KUD) dan koperasi-koperasi 

yang bukan KUD. KUD adalah koperasi serba usaha yang 

beranggotakan pendudukdesa dan berlokasi di daerah perdesaan 

Daerah kerjanya mencakup satu wilayah kecamatan. Kegiatan 

usaha yang dilakukan KUD pasca lahirnya Inpres No. 4 Tahun 

1973 adalah :

1) Penyaluran sarana produksi untuk kepentingan para petani 

di dalam meningkatkan produksi

2) Mengolah dan memasarkan hasil para petani

Selain kegiatan tersebut KUD juga melakukan usaha 

lain berupa pemberian kredit pedesaan yang pada permulaan 

dilakukan oleh Bank Rakyat Indonesia Unit Desa dan penyuluhan 

pertanian yang pada permulaannya dilakukan oleh para penyuluh 

pertanian lapangan (PPL) yang terdiri dari aparatur Departemen 

Pertanian.

Pada masa ini pemerintah melalui Menteri Perdagangan 

dan Koperasi sangat  melakukan pembinaan koperasi. Tujuan 

pembinaan ini adalah mengembalikan koperasi pada  landasan 

dan dasar koperasi sebagaimana dimaksud di dalam Pancasilan 

dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Secara kelembagaan 

kemudian dilakukan berbagai penataan di dalam organisasi 

kementrian di pemerintahan.  Pada tahun 1974, Direktorat 

Jenderal Koperasi kembali mengalami perubahan yaitu digabung 

kedalam jajaran Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi dan 

Koperasi, yang ditetapkan berdasarkan:

a. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan 

Organisasi Departemen.

 Departeen Koperasi berada di bawah Departemen Tenaga 

Kerja, Transmigrasi dan Koperasi. Ha; tersebut terdapat di 
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dalam Lampiran ke – 16  Keputusan Presiden Nomor 45 

Tahun 1974. Di dalam lampiran tersebut diuraikan mengenai 

kedudukan dan tugas pokok serta susunan organisasi 

Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi. 

Di dalam pasal 9 Lampiran tersebut dijelaskan menegnai 

susunan organisasi Direktorat Jenderal Koperasi.

.b. Instruksi Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan 

Koperasi Nomor : INS-19/MEN/1974, tentang Susunan 

Organisasi Direktorat Jenderal Koperasi tidak ada 

perubahan (tetap memberlakukan Keputusan Menteri 

Transmigrasi Nomor:120/KPTS/Mentranskop/1969) yang 

berisi penetapan tentang Susunan Organisasi Direktorat 

Jenderal Koperasi.

B. PERIODE DASA WARSA KEDUA PEMERINTAH ORDE 
BARU (1978 -1988)
1. Inpres No. 2 Tahun 1978 tentang Badan Usaha Unit Desa/

Koperasi Unit  Desa (BUUD/KUD), mengganti Inpres No. 4 Tahun 
1973

Pemerintahan Orde Baru terus-menerus melakukan usaha 

menselaraskan gerakan dan pengelolaan koperasi dengan cita-

cita di dalam UUD 1945. Pemerintah Orde Baru, didukung oleh 

gerakan koperasi ketika itu bekerja keras lagi untuk menjadikan 

koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional dimana rakyat 

kecil merupakan pendukung utamanya dan penikmat hasilnya.  

Pemerintah mengelurkan Inpres No. 2 tahun 1978 dengan maksud 
untuk memperkokoh kedudukan BUUD/KUD khususnya mengenai 

kegiataan usahanya sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang No. 

12 tahun 1967. Latar belakang lahirnya Inpres No. 2 Tahun 1978 
tentang Badan Usaha Unit Desa/Koperasi Unit  Desa (BUUD/

KUD) ini adalah dalam rangka pelaksanaan program pembangunan 

nasional untuk peningkatan produksi, penciptaan kesempatan kerja, 

dan pembagian pendapatan yang adil dan merata, perlu ditumbuhkan 

dan ditingkatkan peranan dan tanggungjawab masyarakat pedesaan 

agar mampu mengurusi diri sendiri dan berpartisipasi secara nyata 

dalam pembangunan desa atas dasar swadaya gotong-royong serta 

dapat memetik dan menikmati hasil pembangunan guna peningkatan 
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taraf hidupnya perlu dikembangkan BUUD/KUD secara simultan. 

BUUD/KUD perlu secara terus-menerus diperkokoh, dikembangkan 

dan dimampukan, sehingga BUUD/KUD akan dapat dapat menjadi 

wadah utama kegiatan ekonomi pedesaan yang dimiliki dan diatur 

oleh seluruh warga desa sendiri untuk keperluan mereka dan 

pembangunan pedesaan.

Inpres No. 2 Tahun 1978 tentang BUUD/KUD ditandatangani 
6 Februari 1978. Dengan berlakunya Inpres No. 2 tahun 1978, 
maka Inpres No. 4 tahun 1973 tentang tentang Pedoman Mengenai 

Pengaturan Dan Pembinaan Unit Desa, dinyatakan tidak berlaku lagi. 

Inpres No 2 tahun 1978 tentang Badan Usaha Unit Desa/Koperasi 
Unit  Desa (BUUD/KUD) ini ditujukan kepada : 

a. Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi

b. Menteri Dalam Negeri

c. Menteri Pertanian

d. Menteri Perindustrian

e. Menteri Perdagangan

f. Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik

g. Menteri Keuangan

h. Gubernur Bank Indonesia

i. Kepala Badan Urusan Logistik

j. Para Gubernur Kepala Daerah

Agar dapat melakukan pembinaan dan pembimbingan BUUD/

KUD. Khusus untuk Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan 

Koperasi diberikan tugas untuk menyelenggarakan :

a. pembinaan,bimbingan, organisasi dan manajemen serta 

pengawasan

b. bantuan hukum bagi pengembangan organisasi

c. pendidikan dan latihan bagi para manager

d. bimbingan usaha

Inpres No.2 Tahun 1978 adalah penyempurnaan dari Inpres No. 
4 Tahun 1973. Kalau pada Inpres No. 4 tahun 1973 usaha KUD 

terbatas pada kegiatan dibidang pertanian dengan potensi yang 

terbatas dalam satu wilayah unit desa, sedangkan pada Inpres No. 

2 Tahun 1978 usaha BUUD/KUD diperluas tidak hanya dalam 
bidang pertanian saja. Usaha BUUD/KUD dalam Inpres No. 2 

tahun 1978 dapat  sehingga dapat mengolah seluruh potensi yang 
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ada di lingkungan kerja BUUD/KUD yang bersangkutan. Dengan 

demikian, kegiatannya menjadi aneka usaha. Secara sistematis, 

selain perbedaan tersebut berikut penulis jelaskan mengenai beberpa 

perbedaan antara Inpres No. 4 Tahun 1973 dengan Inpres No. 2 Tahun 

1978, antara lain:
a. Inpres No. 4 Tahun 1973 mengatur tentang tentang Pedoman 

Mengenai Pengaturan Dan Pembinaan Unit Desa, dimana 

BUUD/KUD hanya bagian dari keseluruhan pengaturan , 

sedangkan Inpres No. 2 Tahun 1978 adalah langsusng khusus 
mengatur mengenai BUUD/KUD, sehingga pengaturan di dalam 

Inpres No. 2 Tahun 1978 lebih lengkap dan detail dibanding 
Inpres No. 4 Tahun 1973.

b. Inpres No. 4 Tahun 1973 usaha KUD lebih ke arah pembinaan 

yang dilakukan secara terpadu dengan instansi teknik, 

olehkarena itu sebagai penyempurnaan  Inpres No. 2 Tahun 1978, 
menyebutkan dan menjelaskan berbagai tugas pokok  instansi 

yang harus terlibat dalam pembinaan KUD tersebut.

c. Inpres No. 4 Tahun 1973 menyebutkan bahwa BUUD adalah cikal 

bakal KUD, sementara di dalam Inpres No. 2/1978 menyatakan 
bahwa BUUD adalah  institusi tersendiri yang merupakan 

pendorong, pembimbing, dan badan untuk menumbuhkan, 

memperkokoh serta mengembangkan KUD. Sehingga di dalam 

Inpres No. 4 tahun 1973 BUUD menjalankan kegiatan usaha 

ekonomi, sedangkan di dalam dengan Inpres No. 2 Tahun 1978, 
BUUD adalah intansi yang tidak menjalankan kegiatan usaha 

ekonomi.

Dengan adanya Inpres No. 2 Tahun 1978, BUUD/KUD semakin 
leluasa dalam mengembangkan kegiatan usahanya, yang tidak hanya 

terbatas pada sektor pertanian saja. Namun demikian tidak dapat 

dipungkiri masih banyak KUD yang menggantungkan kegiatan 

usahanya dari pasokan pemerintah, baik secara langsung maupun 

melalui berbagai kebijakannya. Meskipun sebenarnya arah kebijakan 

koperasi yang demikian adalah menyalahi sendi-sendi dasar koperasi, 

berupa kemandirian.
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RAPAT ANGGOTA K.U.D.

PENGURUS BUUD/

PEMPIMBING

PENGURUS

KUD

MANAJER

SARANA

PRODUKSI
PEMASARAN

UNIT-UNIT KEGIATAN USAHA PRODUKTIF

BADAN

PEMERIKSA

PEMBINA

DITJEN. KOP.

PENYULUH

PENYULUH

PENYULUH

BAGAN ORGANISASI

BADAN USAHA UNIT DESA/KOPERASI UNIT DESA

D.L.L.PERKREDITAN

 Gambar Bagan Organisasi BUUD/KUD20

2. Strukturisasi Kelembagaan Kementrian ; Dibentuk Mentri Muda 
Urusan Koperasi

Pemerintah melakukan berbagai penguatan peraturan dalam 

rangka mendukung pembinaan dan pengembangan koperasi. Bahkan 

di dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) Tahun  1983 
menegaskan ptentang urgensi pembinaan koperasi, penegasan 

tersebut meliputi.

a. Pembinaan koperasi ditujukan agar koperasi tumbuh menjadi 

lembaga-lembaga yang kuat dan menjadi wadah utama 

untuk pembinaan kemampuan usaha golongan ekonomi 

lemah. Sehubungan dengan itu perlu di tingkatkan kesadaran 

berkoperasi serta langkah-langkah pembinaan dan penyuluhan 

untuk mengembangkan koperasi. Di samping itu di lanjutkan 

pula bantuan dan pemberian fasilitas seperti penyediaan kredit 

dengan syarat yang memadai guna pengadaan sarana produksi 

20  Lampiran  Inpres No. 2 Tahun 1978 tentang BUUD/KUD
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yang dibutuhkan, bantuan tenaga menejemen dan lain-lain.

b. Peranan dan usaha koperasi perlu di tingkatkan dan di perluas di 

berbagai sektor, seperti pertanian, perindustrian, perdagangan, 

angkutan, kelistrikan dan lain-lain. Dalam rangka mempercepat 

pertumbuhan koperasi di berbagai sektor tersebut, perlu di 

dorong dan dikembangkan kerja sama antara koperasi dengan 

usaha swasta dan usaha negara.

c. Dalam melaksanakan pembinaan koperasi yang diutamakan pada 

koperasi unit desa dan koperasi primer lainnya, perlu dilanjutkan 

pula pembinaan koperasi fungsional sebagai koperasi buruk dan 

karyawan perusahaan, pegai negeri, mahasiswa dan sebagainya 

sehingga koperasi makin memasyarakat dan membudaya.

d. Dalam membina koperasi perlu di tingkatkan penyuluhan yang 

diarahkan pada peningkatan kemampuan koperasi dan anggota 

koperasi dalam mengelola organisasi koperasi, menghimpun dan 

mengarahkan dana untuk modal koperasi, menjalankan usaha 

serta menyelenggarakan pengawasan terhadap koperasi.

Ketentuan di dalam GBHN tersebut menjadi dorongan 

bagi keseriusan pemerintah dalam mewujudkan pembinaan dan 

pengembangan koperasi. Pembinaan dan pengembangan koperasi 

didesain bukan hanya sekedar selera pemerintah dan Presiden saja 

tetapi merupakan amanat rakyat. Kebijakan Presiden RI dalam 

melakukan pembinaan koperasi sangat serius. Hal tersebut tercermin 

dari awal Orde Baru sektor koperasi hanya ditangani pada 

tingkat Direktur Jenderal. Pada tahun 1978 Direktorat Jenderal 
Koperasi masuk dalam Departemen Perdagangan dan Koperasi, 

dengan Radius Prawiro sebagai Menterinya. Untuk memperkuat 

kedudukan koperasi Presiden Soeharto kemudian menunjuk Bustanil 

Arifin yang dijadikan Menteri Muda Urusan Koperasi merangkap 
Kepala BULOG (Badan Urusan Logistik). Bustanil Arifin memiliki 
konsentrasi yang tinggi terhadap kemajuan KUD. Ia memelopori 

pendirian Koperasi Unit Desa (KUD) melalui Inpres nomor 2 tahun 

1978 dengan mewajibkan didirikannya KUD pada setiap kecamatan. 
Hal yang menjadi kontroversi ketika itu adalah lantaran koperasi 

didirikan secara top down meskipun sisi positifnya besar

Meskipun kebijakan itu menyalahi prinsip gerakan koperasi 

yang seharusnya swadaya tetapi di sisi lain mampu menggerakkan 

potensi ekonomi di perdesaan secara efektif. Karena secara sosiologis 
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masyarakat, khususnya petani di perdesaan masih perlu keteladanan 

dan contoh untuk melakukan sesuatu. Dengan prakarsa Bustanil, 

koperasi tumbuh hingga ke desa-desa. Selain itu peran koperasi 

dalam pengadaan pangan nasional di mana KUD dilibatkan dalam 

pengadaan pangan strategis. Pada waktu itu, pengadaan pangan 

itu melibatkan koperasi, Pemda, dan Bulog sehingga semua aspek 

pangan dari mulai masalah suplai, harga, prognosis, dan lain-lain 

selalu melibatkan KUD-KUD yang ada hingga di desa-desa. 

Birokrasi di kementrian Koperasipun dipangkas, dengan 

memberikan berbagai kemudahan dan layanan cepat dan tidak 

berbelit. Adanya Sekretaris Menteri Muda Urusan Koperasi 

menjadikan birokrassi lebih efektif dan cepat. Selain itu, Bustanil 

Arifin melihat bahwa potensi KUD sangat besar, sebagai sarana 
untuk memperbesar potensi tersebut Bustanil kemudian memperluas 

dan memperkuat infrastruktur KUD sebagai sarana pembinaan 

kegiatan usaha, gudang lantai semut, dan kios, serta meningkatkan 

kemampuan manajerial dalam pengadaan pangan. Namun demikian, 

sejatinya pembangunan Koperasi pada masa awal kementrian 

dipimpin oleh Bustanil Arifin tidaklah landai tanpa masalah. Ketika 
itu koperasi sudaha sedemikian hingga mengandalkan pemerintah, 

aspek usaha sangat lemah. Justru koperasi ketika itu banyak berperan 

selayaknya lembaga sosial. Bahkan sebagaian koperasi ada yang 

hanya berkegiatan sosial dan tidak melakukan kegiatan usaha atau 

bisnis. Oleh karena itu perombakan dan pembaharuan gagasan 

dilakukan besar-besaran oleh Kementrian Muda Urusan Koperasi. 

Perombakan dan pembaharuan yang dilakukan memberikan dampak 

positif, KUD kemudian dapat menjangkau seluruh sendi-sendi 

kehidupan rakyat, khususnya sektor pertanian.. Pertanian (dari 

gabah, pupuk, obat-obatan hingga sistem irigasi), perikanan (nelayan 

hingga tempat pelelangan ikan), peternakan (hingga penghasil 

susu sapi & kambing), ayam, produk telur ayam, usaha listrik, 

pertambangan, simpan-pinjam, tahu-tempe dan masih banyak lagi. 

Bahkan di Timor-Timur (kini Timor Leste) provinsi termuda di 

Indonesia itu, KUD bisa berkembang cepat. Pelaksanaan tataniaga 

kopi sebagai hasil utama setempat, sudah bisa ditangani oleh KUD. 

Salah satu kebijakan yang luar biasa pada masa Bustanil Arifin, 
adalah ketika ia mampu menaikkan harga susu dari Rp 60 per liter 

pada tahun 1978 menjadi Rp 180 per liter.
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Koperasi melangkah maju di berbagai bidang dengan memperkuat 

kedudukan dalam pembangunan nasional. Begitu luasnya lapangan 

garap koperasi, menimbulkan potensi dan masalah yang muncul juga 

semakin besar dan komplek. Untuk itu koperasi harus dikuatkan 

secara kelembagaan. Oleh karena itu penataan dan penguatan secara 

organisasi pemerintah yang mengurusi koperasi terus dilakukan, 

salah satunya adalah di dalam Kabinet Pembangunan IV Direktorat 

Jenderal Koperasi ditetapkan menjadi Departemen Koperasi,  Pada 

tangal 23 April 1983 ditetapkan Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 
1983 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 
1974 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana Telah 

Beberapa Kali Diubah. Dan terakhir Keppres ini dirubah melalui 

Keputusan Presiden No. 24 tahun 1983 pada tanggal 19 Mei 1983. 
Dan keputusan ini diperbaiki lagi pada tahun yang sama melalui 

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 1983 
Tentang Perubahan Atas Lampiran 15 Keputusan Presiden Nomor 45 

Tahun 1974 Tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana 

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden 

Nomor 24 Tahun 1983.

3. Inpres No. 4 Tahun 1984 tentang Pembinaan dan Pengembangan 
Koperasi Unit Desa (KUD), yang mengganti Inpres No. 2 Tahun 
1978 tentang Badan Usaha Unit Desa/Koperasi Unit  Desa 
(BUUD/KUD)

Di dalam Inpres No. 4 Tahun 1984 tentang Pembinaan dan 
Pengembangan Koperasi Unit Desa (KUD) ini menjelaskan bahwa 

KUD dibentuk oleh warga desa dari suatu desa atau sekelompok desa-

desa yang disebut unit desa, yang dapat merupakan satu kesatuan 

ekonomi masyarakat terkecil.  Pengembangan KUD diarahkan 

agar KUD dapat menjadi pusat pelayanan kegiatan perekonomian 

di daerah pedesaan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

dari pembangunan nasional, dan dibina serta dikembangkan secara 

terpadu melalui program lintas sektoral. Sedangkan arah pembinaan 

dan pengembangan KUD dilaksanakan dalam rangka pemantapan 

dan peningkatan peranan serta tanggung jawab masyarakat pedesaan, 

sehingga mampu mengurus diri sendiri dan dapat berperan serta 

secara nyata dalam pembangunan nasional dan pembangunan 

pedesaan serta mampu memetik dan menikmati hasil pembangunan 
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atas dasar swadaya dan gotong royong dalam rangka melaksanakan 

demokrasi ekonomi sesuai Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. 

Intruksi Presiden ini ditandatangani Presiden Soeharto pada 

tanggal 27 Maret 1984. Latar belakang lahirnya Inpres ini adalah 
dalam rangka mendorong pelaksanaan pembangunan nasional, 

pembangunan di bidang ekonomi antara lain diarahkan untuk 

menumbuhkan peranan dan tanggung jawab masyarakat pedesaan 

untuk berperan serta secara nyata dalam pembangunan desa serta 

memetik dan menikmati hasil pembangunan guna meningkatkan 

taraf hidupnya. Oleh karena itu kedudukan KUD sebagai wahana 

penghimpun potensi ekonomi masyarakat pedesaan perlu lebih 

diperkokoh dan dimantapkan secara terus menerus melalui upaya dan 

langkah-langkah pembinaan dan pengembangan yang lebih intensif 

dan terpadu secara berdaya guna dan berhasil guna. Latar belakang 

selanjutnya adalah bahwa Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1978 
tentang Badan Usaha Unit Desa/Koperasi Unit Desa (BUUD/

KUD) perlu dilakukan berbagai penyesuaian dan pembaharuan 

guna dapat memberikan pedoman bagi pelaksanaan pembinaan dan 

pengembangan Koperasi Unit Desa (KUD) secara baik dan dinamis.

Inpres No. 4 Tahun 1984 tentang Pembinaan dan Pengembangan 
Koperasi Unit Desa (KUD) diintruksikan utamanya kepada jajaran 

a. Menteri Koperasi; 

b. Menteri Dalam Negeri; 

c. Menteri Pertanian; 

d. Menteri Perdagangan

e. Menteri Keuangan; 

f. Menteri Transmigrasi; 

g. Menteri Pekerjaan Umum; 

h. Menteri Perindustrian; 

i. Menteri Pertambangan dan Energi; 

j. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan; 

k. Menteri Perhubungan; 

l. Menteri Penerangan; 

m. Gubernur Bank Indonesia; 

n. Kepala Badan Urusan Logistik; 

o. Para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I; 

Khusus kepada Menteri Koperasi diintruksikan oleh Presiden 

untuk:  
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a. melaksanakan pemantapan dan peningkatan pembinaan dan 

pengembangan teknis perkoperasian bagi KUD agar dapat 

menjadi organisasi ekonomi yang berdaya guna dan berhasil 

guna di seluruh wilayah Republik Indonesia; 

b. melaksanakan pembinaan dan peningkatan penyuluhan 

untuk menumbuhkan kesadaran dan menggerakkan semangat 

berkoperasi di kalangan masyarakat pedesaan pada umumnya. 

KUD memiliki peran yang cukup penting dalam upaya menjadi 

pusat pelayanan kegiatan perekonomian di daerah pedesaan yang 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan 

nasional. Oleh karena itu KUD harus dilakukan pembinaan yang 

terus meneerus dengan tujuan:

a. Memantapkan dan menumbuhkan swadaya KUD, sehingga 

mampu menjadi pusat pelayanan kegiatan perekonomian 

pedesaan yang berdaya guna dan berhasil guna serta dimiliki 

dan diatur oleh warga desa sendiri untuk keperluan mereka dan 

pembangunan pedesaan; 

b. Memperkuat kerangka dasar dan arah pembangunan KUD 

sebagai pusat pelayanan dalam tata perekonomian masyarakat 

di daerah pedesaan yang merupakan bagian integral dari 

pembangunan nasional

Secara teknis target pembinaan dan pengembangan KUD meliputi 

3 (tiga) hal, yakni : Pembinaan dan pengembangan permodalan, 

pendidikan dan latihan dan pengendalian dan pengawasan.

a. Pembinaan dan pengembangan permodalan KUD dilakukan 

untuk: 

1) meningkatkan kemampuan KUD dalam mobilisasi danadari 

para anggotanya baik dalam bentuk simpanan pokok, 

simpanan wajib, simpanan sukarela, simpanan khusus, dan 

jenis-jenis simpanan lainnya, maupun dana-dana yang ada 

pada masyarakat desa; 

2) meningkatkan kegiatan pelayanan KUD di bidang simpan 

pinjam terutama dilakukan untuk memenuhi kebutuhan 

anggotanya, dan dikembangkan seluas-luasnya untuk 

diarahkan pada pemantapan dan pengembangan Bank oleh 

Koperasi; 

3) meningkatkan kegiatan pelayanan KUD di bidang 

pertanggungan kerugian untuk memenuhi kebutuhan anggota. 
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b. Pendidikan dan latihan diarahkan untuk: 

1) meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam 

pengelolaan KUD serta dalam rangka pembinaan kader-

kader koperasi di daerah pedesaan; 

2) menanamkan kesadaran dan semangat berkoperasi secara 

lebih meluas, dengan mengintegrasikan pengajaran 

pengetahuan dan latihan perkoperasian melalui pendidikan 

formal dan non formal pada segala tingkatan.

c. Pengendalian dan pengawasan dilakukan oleh Badan Pemeriksa 

yang dibina dan dikembangkan kemampuannya untuk 

mengendalikan dan mengawasi seluruh kegiatan pengelolaan 

KUD.  Badan Pemeriksa terebut dalam melakukan tugas 

pengendalian dan pengawasan dapat menggunakan bantuan jasa 

pengawasan dari luar KUD yang bersangkutan terutama dari 

Koperasi Jasa Audit, 

Target sasaran yang diharapkan dalam pembinaan dan 

pengembangan KUD terutama diarahkan agar KUD dapat memegang 

peranan utama dalam kegiatan perekonomian pedesaan, khususnya 

di sektor-sektor: 

a. Pertanian yang meliputi bidang-bidang pertanian pangan, 

peternakan, perikanan, perkebunan, dan agro industri; 

b. Penyaluran kebutuhan pokok masyarakat pedesaan, terutama 

pangan, sandang, dan papan; 

c. Jasa yang antara lain meliputi bidang-bidang simpan pinjam, 

perkreditan, angkutan darat dan air, listrik pedesaan, dan 

konstruksi; 

d. Industri kecil dan kerajinan rakyat; 

e. Lain-lain bidang sesuai kemampuan dan keadaan setempat. 

Pembentukan KUD dilakukan oleh warga desa sendiri baik 

yang menjadi anggota kelompok tani atau tidak menjadi anggota 

kelompok tani yang ada di pedesaan. Mengenai  lingkup wilayah kerja 

KUD pada dasarnya meliputi satu atau beberapa desa sesuai dengan 

potensi ekonomi yang layak untuk dikelola dan dikembangkan 

secara berdaya guna dan berhasil guna yang ditetapkan oleh Menteri 

Koperasi dengan mempertimbangkan kemampuan KUD dan potensi 

ekonomi wilayah yang bersangkutan. Sedangkan secara umum 

kegiatan pelayanan KUD meliputi bidang-bidang: 
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a. Perkreditan, simpan pinjam, dan pertanggungan kerugian; 

b. Penyediaan dan penyaluran sarana-sarana produksi kebutuhan 

sehari-hari dan jasa-jasa lainnya; 

c. Pengelolaan dan pemasaran hasil-hasil produksi; 

d. Kegiatan perekonomian lainnya yang dibutuhkan oleh anggota. 
.

Kebijaksanaan Dasar yang digunakan oleh pemerintah dalam 

pembinaan dan pengembangan KUD meliputi 3 (tiga) tahap, yaitu :

a. Pada tahap pertama, Pemerintah memberikan bimbingan dan 

penyuluhan, bantuan usaha, manajemen, dan permodalan; 

b. Pada tahap kedua, pembinaan dan pengembangan KUD 

diarahkan kepada usaha untuk menumbuhkan kemampuan dan 

kekuatan KUD,melalui pengembangan usaha yang berorientasi 

pada pemenuhan kebutuhan pokok, peningkatan swadaya, dan 

perluasan peran serta seluruh anggota KUD; 

c. Pada tahap terakhir, KUD diharapkan dapat tumbuhmenjadi 

organisasi ekonomi masyarakat pedesaan yang kokoh dan 

mampu berswadaya. 

Selain itu Inpres No. 4 Tahun 1984 juga disebut Inpres Badan 
Pembimbing dan Pelindung KUD, karena di dalam Inpres ini 

mengatur mengenai Badan Pembimbing dan Pelindung KUD, yang 

terdapat di dalam Pasal 9. Bahwa Badan Pembimbing dan Pelindung 

(BPP) KUD dibentuk sebagai sarana untuk menjamin kelancaran 

pelaksanaan usaha KUD serta untuk memantapkan pertumbuhan, 

dan pengembangan KUD pada setiap KUD.  BPP KUD, yang 

mempunyai tugas pokok memberikan bimbingan dan perlindungan 

kepada KUD. Pembentukan BPP KUD, susunan, pengangkatan serta 

pemberhentian pengurusnya ditetapkan oleh Bupati/Walikotamadya 

Kepala Daerah Tingkat II berdasarkan pedoman yang diberikan 

oleh Menteri Dalam Negeri. Keanggotaan pengurus organisasi BPP 

KUD terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat yang adadi pedesaan 

seperti Lurah atau anggota perangkat desa, Pemuka Agama (ulama), 

Pemuka Adat, Guru, dan tokoh masyarakat setempat lainnya yang 

dipandang perlu yang diusulkan oleh Camat yang bersangkutan. 

BPP KUD tidak mencampuri kegiatan usaha KUD, tidak melakukan 

usaha sendiri, dan tidak melakukan kegitan yang membebani atau 

menyaingi kegiatan KUD. Segala pembiayaan yang timbul sebagai 

pelaksanaan pembinaan BPP. KUD dibebankan kepada Pemerintah 

Daeran Tingkat II yangbersangkutan. 
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Di dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari, BPP KUD 

mendapat bimbingan dan pengarahan dari Camat yang bersangkutan 

sesuai dengan petunjuk Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah 

Tingkat II yang bersangkutan.  Sementara tugas BPP KUD antara 

lain: 

a. Memberikan bimbingan, bantuan, saran, dan nasehat kepada 

pengurus KUD; 

b. Melindungi KUD terhadap hal-hal yang dapat merusak 

kelangsungan hidup dan citra KUD; 

c. Memberikan saran kepada Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah 

Tingkat II mengenai hal-hal yang dipandang perlu atau yang 

berkaitan dengan upayaupaya pembinaan dan pengembangan 

KUD. 

Inpres No. 4 tahun 1984 tentang Pembinaan dan Pengembangan 
Koperasi Unit Desa (KUD) memeberikan dampak positif cukup 

signifikan bagi penumbuh kembangan sektor pertanian. Ikutan dari 
Inpres tersebut, Presiden RI, Soeharto secara bertahap melakukan 

pentaan pengelolaan perkoperasian secara lebih serius. Melalui 

Inprs tersebut pemerintah ingin merubah orientasi koperasi dari 

koperasi sebagai gerakan sosial menjadi kegiatan yang lebih 

berorientasi pada usaha adan bisnis. Hal tersebut diawali dengan 

pembentukan koperasi susu, koperasi tahu-tempe, koperasi 

pasar dan kemudian menyusul koperasi-koperasi lainnya. 

Titik berat pembangunan ketika itu adalah sektor pertanian 

menuju swasembada pangan dan meningkatkan industri yang 

mampu menghasilkan mesin industri. Posisi pembinaan dan 

pembangunan koperasi (KUD) diarahkan untuk mendukung 

orientasi pembangunan ketika itu. 

Daya dukung KUD dalam mendukung orientasi 

pembangunan sektor pertanian tersebut tidak sia-sia, karena 

daya dukung tersebut juga didukung oleh kepedulian Soeharto 

sebagai Presiden RI.  KUD di pedesaan terus dipacu untuk 

meningkatkan produktivitasnya. Kebijakan positif terus 

diciptakan untuk mendukung kegiatan pengembangan koperasi 

dan pertanian di daerah pedesaan. Perkembangan pembangunan 

sektor pertanian pada akhirnya membawa Indonesia mampu 
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mencapai berswasembada pangan pada tahun 1984. Upaya ini 
telah membanggakan Bangsa Indonesia yang mengantarkan 

Presiden Soeharto di undang oleh Food and Agriculture 
Organization (FAO) – satu organisasi pangan dunia di bawah 

Perserikatan Bangsa-Bangsa – ke Roma Italia, untuk menghadiri 

peringatan hari jadi FAO dan sekaligus melakukan Sidang Dwi 

Dasawarsa-nya (1985). Dan tahun tanggal 1 Juli 1986 FAO 
memberikan penghargaan berupa medali swasembada kepada 

bangsa Indonesia yang diwakili oleh HM Soeharto selalu 

Presiden RI di Istana Merdeka.

C.  PERIODE DASAWARSA KETIGA PEMERINTAH ORDE 
BARU (1988-AKHIR ORDE BARU)
1. Pembangunan dan Pembinaan Koperasi pada Masa Kabinet 

Pembangunan V (1988-1993)
Kabinet Pembangunan V adalah kabinet yang dibentuk pada 

masa pemerintahan Presiden Soeharto dengan Wakil Presiden 

Sudharmono. Kabinet ini dibentuk pada tahun 1988 dan berakhir 
pada tahun 1993. Pada hari Senin, tanggal 21 Maret 1988, 
secara resmi Presiden Soeharto melantik Kabinet Pembangunan 

V di Istana Negara Jakarta. Menteri Koperasi pada Kabinet 

pembangunan V dijabat kembali oleh Bustanil Arifin. Kebijakan 
Kabinet Pembangunan V, juga mendasarkan pada Repelita IV dan 

V. Pada Repelita V, pembangunan tetap bertumpu pada Trilogi 

Pembangunan21 dengan menekankan pemerataan pembangunan dan 

hasil-hasilnya menuju tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat 

Indonesia sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi 

21 Ketiga unsur dalam trilogi pembangunan itu adalah :
1. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju terciptanya kemakmuran yang 

berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.

2. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.

3. Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.

 Upaya pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya tidak mungkin tercapai / terwujud 

tanpa adanya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, sedangkan pertumbuhan ekonomi 

yang cukup tinggi tidak mungkin dapat dicapai apabila tanpa adanya stabilitas nasional 

yang sehat dan dinamis. Hal ini tercermin bahwa unsur-unsur dalam trilogi pembangunan 

harus dikembangkan secara selaras, serasi, terpadu, dan saling mengait. 
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serta stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Ketiga unsur Trilogi 

Pembangunan tersebut saling mengait dan perlu dikembangkan 

secara selaras, terpadu, dan saling memperkuat.  Tujuan dari Repelita 

V sesuai dengan GBHN tahun 1988 adalah pertama, meningkatkan 
taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan seluruh rakyat yang makin 

merata dan adil; kedua, meletakkan landasan yang kuat untuk tahap 

pemangunan berikutnya. Prioritas pembangunan sesuai dengan pola 

umum pembangunan jangka panjang pertama, maka dalam Pelita 

V prioritas diletakkan pada pembangunan bidang ekonomi dengan 

titik berat pada:22

a. Sektor pertanian untuk memantapkan swasembada pangan dan 

meningkatkan produksi hasil pertanian lainnya;

b. Sektor industri khususnya industri yang menghasilkan 

untuk ekspor, industri yang banyak menyerap tenaga kerja, 

industri pengolahan hasil pertanian, serta industri yang dapat 

menghasilkan mesin-mesin industri.

Sejalan dengan prioritas pada pembangunan bidang ekonomi, 

maka pembangunan dalam bidang politik, sosial-budaya, pertahanan 

keamanan dan lain-lain makin ditingkatkan sepadan dan agar 

saling menunjang dengan pembangunan bidang ekonomi sehingga 

lebih menjamin ketahanan nasional. Arah dan kebijaksanaan 

pembangunan dalam Repelita V mendasarkan pada arah dan 

kebijaksanaan pembangunan yang ditempuh selama Pelita IV dan 

arah itu perlu dilanjutkankan, bahkan ditingkatkan agar makin 

nyata dapat dirasakan perbaikan taraf hidup dan kecerdasan rakyat 

yang mencerminkan meningkatnya kualitas manusia dan kulitas 

kehidupan masyarakat demi terwujudnya kesejahteraan yang makin 

merata dan adil bagi seluruh rakyat. Pembangunan nasional di segala 

bidang harus diarahkan untuk makin memantapkan perwujudan 

wawasan nusantara dan memperkokoh ketahanan nasional.23 Dalam 

memperkokoh kerangka landasan untuk tinggal landas dibidang 

ekonomi, peranan koperasi merupakan aspek yang strategis di 

samping peran pelaku ekonomi lainnya. Koperasi harus tumbuh kuat 

dan mampu menangani seluruh aspek kegiatan dibidang pertanian, 

industri yang kuat dan dibidang perdagangan barang-barang 

kebutuhan pokok masyarakat.

22 P.C Suroso. 1997. Perekonomian Indonesia. Jakarta. Penerbit PT. Gramedia Pustaka

23  P.C Suroso. ibid
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Pembangunan koperasi merupakan tugas dan tanggungjawab 

pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia. Dalam tatanan 

perekomomian nasional, koperasi dibangun sebagai usaha bersama 

berdasarkan azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Pada Kabinet 

Pembangunan V melanjutkan program-program perkoperasian 

sesuai acuan di dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). 

Pada masa itu kondisi sektor pertanian serta industri membaik. 

Pertumbuhan ekonomi hampir 7 % pertahun. 

Demokrasi ekonomi adalah prinsip ekonomi yang dikehendaki 

dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945, Pola Umum Pelita V 

juga menyebutkan : Dalam rangka mewujudkan demokrasi 

ekonomi, koperasi harus makin dikembangkan dan ditingkatkan 

kemampuannya serta dibina dan dikelola secara efisien. Dalam 
rangka meningkatkan peranan koperasi dalam kehidupan ekonomi 

nasional, koperasi perlu dimasyarakatkan agar dapat tumbuh dan 

berkembang sebagai gerakan dari masyarakat sendiri. Koperasi di 

bidang produksi, konsumsi, pemasaran dan jasa perlu terus didorong, 

serta dikembangkan dan ditingkatkan kemampuannya agar makin 

mandiri dan mampu menjadi pelaku uatama dalam kehidupan 

ekonomi masyarakat. Pembinaan yang tepat atas koperasi dapat 

tumbuh dan berkembang secara sehat serta hasil-hasil usahanya 

makin dinikmati oleh para anggotanya, Koperasi Unit Desa (KUD) 

perlu terus dibina dan dikembangkan agar tumbuh sehat dan kuat 

sehingga koperasi akan semakin berakar dan peranannya makin besar 

dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat terutama di pedesaan.

a. Pembinaan dan Pengembangan Koperasi Mandiri
Peran koperasi masih tetap penting dalam pelaksanaan 

program Kabinet Pembangunan V.  Pada Kabinet Pembangunan 

V (21 Maret 1988-17 Maret 1993), Bustanil Arifin dipilih kembali 
oleh Presiden Soeharto sebagai Menteri Koperasi. 24 Pilihan 

tersebut tidak lain karena keberhasilan Bustanil pada periode 

sebelumnya dalam melakukan pembinaan dan pengembangan 

koperasi. Sejalan dengan prioritas pembangunan nasional, 

dalam Pelita V masih terpusatkan pada sektor pertanian, maka 

prioritas pembinaan koperasi mengikuti pola tersebut dengan 

memprioritaskan pembinaan 2.000 sampai dengan 4.000 KUD 

24 Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 64/M Tahun 1988
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Mandiri tanpa mengabaikan pembinaan-pembinaan terhadap 

koperasi jenis lain. Adapun tujuan pembinaan dan pengembangan 

KUD Mandiri adalah untuk mewujudkan KUD yang memiliki 

kemampuan manajemen koperasiyang rasional dan efektip dalam 

mengembangkan kegiatan ekonomi paraanggotanya berdasarkan 

atas kebutuhan dan keputusan para anggota KUD. Dengan 

kemampuan itu KUD diharapkan dapat melaksanakan fungsi 

utamanya yaitu melayani para anggotanya, seperti melayani 

perkreditan,penyaluran barang dan pemasaran hasil produksi.

Kebijakan pembinaan dan pengembangan KUD ditekankan 

pada pembentukan dan pengembangan KUD Mandiri. KUD 

Mandiri adalah KUD yang telah mampu mengembangkan 

organisasinya tanpa harus dibina terus-menerus oleh pemerintah.  

Kebijakan ini merupakan kelanjutan proses pembinaan Koperasi 

pada Pelita sebelumnya. Dalam rangka pengembangan KUD 

Mandiri, Menteri Koperasi mengeluarkan aturan berupa Instruksi 

Menteri Koperasi No. 04/Ins/M/VI/1988 Tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengembangan KUD Mandiri. Di dalam Intruksi 

Menteri ini Pembinaan dan Pengembangan KUD Mandiri 

diarahkan:

1) Menumbuhkan kemampuan perekonomian masyarakat 

khusunya di pedesaan.

2) Meningkatkan peranannya yang lebih besar dalam 

perekonomian nasional.

3) Memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dalam 

peningkatan kegiatan ekonomi dan pendapatan yang adil 

kepada anggotanya.

Instruksi Menkop tersebut ditindaklanjuti dengan keluarnya 

Petunjuk Teknis Penilaian KUD Mandiri oleh Direktur Jenderal 

Bina Lembaga Koperasi, Soelarso pada tanggal 23 Mei 1991.  

Di dalam Petunjuk Teknis tersebut dijelaskan bahwa siri 

khas dari pembinaan Koperasi/KUD saat ini dinyatakan dari 

ketentuan mengenai kriteria penilaian atau ukuran kemandirian 

KUD, yang dikembangkan dari sistem penilaian atau ukuran 

kemandirian KUD, yang dikembangkan dari sistem penilaian 

klasifikasi Koperasi yang selamaini telah dipergunakan oleh 
DepartemenKoperasi. Atas dasar itulah sistem penilaian KUD 

Mandiri tidak terlepas dari sistem klasifikasi koperasi, dan pada 
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dasarnyajustru merupakan peningkatan penilaian mutu (kualitas) 

KUD yang telah memiliki kualifikasi klas A.
Kriteria/ukuran KUD Mandiri merupakan suatu kesatuan 

yang bulat dan penilaiannya tidak boleh terpisah-pisah, 

artinya satu kriteria dengan yang lainnya saling berkait guna 

peningkatan mutu (kualitas).Oleh karena itu, bila salah satu dari 

kriteria tersebut belum dapat dipenuhi maka KUD Calon Mandiri 

tersebut belum dapat dikatakan sebagai KUD Mandiri walapun 

kualitasnya secara relatif lebih baik dibanding dengan statusnya 

yang lama (klas A).Dalam hubingan itu berarti bahwa aspek-

aspek dalam sistem penilaian KUD Mandiri pada dasarnya sama 

dengan aspek-aspek yang dinilai dalam pelaksanaan penilaian 

klasifikasi KUD pada umumnya.
Adapun aspek yang dinilai dapat dikelompokkan dalam tiga 

golongan, yaitu : 

1) Golongan Baku Kelembagaan, 

2) Baku Kepengusahaan, 

3) Golongan Dinamika Kelembagaan/Usaha. 

Perbedaan bobot kriteria penilaian KUD Mandiri dengan 

kriterian penilaian klasifikasi lebih menentukan peningkatan 
mutu kemandirian KUD dibanding dengan umumnya KUD 

yang memiliki kualifikasi A. Dengan demikian sistem klasifikasi 
koperasi masih tetap digunakan dan dilaksanakan menurut 

ketentuan yang berlaku. Ukuran-ukuran yang digunakan untk 

menilai apakah suatu KUD sudah mandiri atau belum adalah 

sebagai berikut:

1) Mempunyai anggota penuh minimal 25 % dari jumlah 

penduduk dewasa yang memenuhi persyaratan kenggotaan 

KUD di daerah kerjanya.

2) Dalam rangka meningkatkan produktivitas usaha anggotany 

maka pelayanan kepada anggota minimal 60 % dari volume 

usaha KUD secara keseluruhan.

3) Minimal tiga tahun buku berturut-turut RAT dilaksanan 

tepat pada waktunya sesuai petunjuk dinas.

4) Anggota Pengurus dan Badan Pemeriksa semua berasal dari 

anggota KUD dengan jumlah maksimal untuk pengurus 5 

orang dan Badan Pemeriksa 3 orang.

5) Modal sendiri KUD minimal Rp. 25,- juta.
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6) Hasil audit laporan keuangan layak tapa catatan (unqualified 
opinion).

7) Batas toleransi deviasa usaha terhadap rencana usaha KUD 

(Programdan Non Program) sebesar 20 %.

8) Ratio Keuangan : Liquiditas, antara 15 % s/d 200 %. 
Solvabilitas, minimal 100 %.

9) Total volume usaha harus proposional dengan jumlah 

anggota, denngan minimal rata-rata Rp. 250.000,- per 

anggota per tahun.

10) Pendapatan kotor minimal dapat menutup biaya berdasarkan 

prinsip effisiensi.
11) Sarana usaha layak dan dikelola sendiri.

12) Tidak ada penyelewengan dan manipulasi yang merugikan 

KUD oleh Pengelola KUD.

13) Tidak mempunyai tunggakan.

b. Musyawarah Nasional Koperasi (Munaskop) XII 
Musyawarah Nasional Koperasi (Munaskop) XII 

diselenggaakan di Jakarta pada tanggal 18-20 Juli 1988. 
Munaskop ini menekankan tentang pokok-pokok pikiran 

pembangunan koperasi. Beberapa hal yang dibahas secara 

intensif di dalam Munaskop XII ini adalah :

1) Bidang Usaha dan Permodalan Koperasi;

Koperasi memebutuhkan modal dalam melakukan 

operasionalnya. Secara umum di dalam pengelolaan koperasi 

membutuhkan modal dalam rangka: 

a) Pra Organisasi, yakni untuk membiayai proses pendirian 

koperasi. Kebutuhan di dalam proses pra koperasi antara 

lain untuk : pembuatan akta pendirian atau anggaran 

dasar, membayar biaya administrasi pengurusan izin 

yang diperlukan, sewa tempat bekerja, dll.

b) Untuk pembelian harta tetap yang merupakan barang-

barang modalatau barang modal jangka panjang.

c) Untuk modal kerja. Modal kerja biasanya digunakan 

untuk membiayai pengelolaan operasional koperasi 

dalam menjalankan usahanya.

Di dalam UU No. 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok 

Perkoperasian dijelaskan mengenai ketentuan sumber-

sumber modal koperasi yang terdiri dari:
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a) Simpanan Pokok ; Simpanan pokok adalah sejumlah 

uang yang wajib disetorkan ke dalam kas koperasi oleh 

para pendiri atau anggota koperasi pada saat masuk 

menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat ditarik 

kembali oleh anggota koperasi tersebut selama yang 

bersangkutan masih tercatat menjadi anggota koperasi.

b) Simpanan Wajib ; Konsekuensi dari simpanan ini 

adalah harus dilakukan oleh semua anggota koperasi 

yang dapat disesuaikan besar kecilnya dengan tujuan 

usaha koperasi dan kebutuhan dana yang hendak 

dikumpulkan, arena itu akumulasi simpanan wajib para 

anggota harus diarahkan mencapai jumlah tertentu agar 

dapat menunjang kebutuhan dana yang akan digunakan 

menjalankan usaha koperasi.

c) Simpanan Suka rela ; Simpanan yang besarnya tidak 

di tentukan, tetapi bergantung kepada kemampuan 

anggota.Simpanan sukarela dapat di setorkan dan 

diambil setiap saat.

d) Modal sendiri ; Modal yang berasal dari dana simpanan 

pokok,simpanan wajib, dan dana cadangan. Dana 

cadangan ialah sejumlah uang yang diperoleh dari 

sebagian hasil usaha yang tidak dibagikan kepada 

anggota. tujuannya adalah untuk memupuk modal 

sendiri yang dapat digunakan sewaktu-waktu apabila 

koperasi membutuhkan dana secara mendadak atau 

menutup kerugian dalam usaha. Fungsi cadangan: 

Menjaga Kemungkinan rugi dan memperkuat kedudukan 

finansial koperasi terhadap pihak luar (kreditor).

Terdapat dua sumber modal yang dapat dijadikan modal 

usaha koperasi yaitu :

a) Secara Langsung

 Dalam mendapatkan modal secara langsung ini ada tiga 

cara klasik yang dapat dilakukan oleh para pengurus 

koperasi,yaitu:

(1) Mengaktifkan dan meningkatkan simpanan wajib 

anggota 

(2) mengaktifkan dan meningkatkan pengumpulan 

tabungan para anggota
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(3) mencari pinjaman dari pihak bank atau non-bank 

dalam menunjang kelancaran operasional koperasi.

b) Secara tidak langsung

 Modal yang didapat dari cara ini bukan merupakan 

modal yang langsung digunakan oleh koperasi tetapi 

mengambil manfaat dari kemampuan koperasi itu 

sendiri dalam rangka menekan biaya

Persoalannya adalah bahwa dalam memenuhi kebutuhan 

modal, koperasi menghadapi kendala secara internal dan 

eksternal. Secara internal berupa rendahnya kesadaran 

angota di dalam meningkatkan simpanan wajib maupun 

simpanan sukarelanya. Sedangkan hambatan ekstrernal 

adalah akses untuk mendapatkan bantuan modal dari 

perbankan masih sangat kurang. Oleh karena itu di dalam 

Munaskop ini perlu dibahas. 

2) Bidang Pendidikan, Latihan dan Penyuluhan Koperasi

Perkembangan perkoperasian sangat meningkat 

dibanding periode sebelumnya. Begitu juga kepercayaan dan 

antusiasme masyarakat dalam berkoperasi juga meningkat. 

Peningkatan tersebut harus didukung dengan pemahaman 

yang baik dalam berkoperasi. Oleh karena itu pendidikan, 

latihan dan penyuluhan koperasi harus terus menerus 

dilakukan melalui PUSDIKO maupun BALATKOP.

3) Bidang Manajemen, Pengembangan dan Penelitian Koperasi.

Dunia usaha nasional yang terdiri dari usaha Negara 

koperasi dan usaha swasta perlu terus dikembangkan menjadi 

usaha yang sehat dan tangguh dan diarahkan agar mampu 

meningkatkan kegairahan dan kegiatan ekonomi serta 

pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, memperluas 

lapangan kerja, meningkatkan taraf hidup, kecerdasan dan 

kesejahteraan rakyat, serta memperkokoh persatuan dan 

kesatuan bangsa dan memantapkan ketahanan nasional. 

Dalam hal ini perlu diperluas kesempatan berusaha serta 

ditumbuh kembangkan swadaya dan kemampuan berusaha 

khususnya bagi koperasi. Selanjutnya perlu diciptakan iklim 

usaha yang sehat serta tata hubungan yang mendorong 

tumbuhnya kondisi saling menunjang antara usaha Negara, 
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usaha koperasi dan usaha swasta keterkaitan yang saling 

menguntungkan dan adil sntara golongan ekonomi kuat dan 

golongan ekonomi lemah. Oleh karena itu perlu disusun lebih 

terukur mengenai arah pengembangan koperasi khususnya 

dalam hal penyususnan dasar pengelolaan/manajemen. 

Penelitian juga perlu dilakukan sebagai bagian dari 

penyusunan disain arah pengembangan koperasi tersebut.

2. Undang-Undang Nomor. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian 
mengganti UU No. 12 tahun 1967 tentang Pokok-Pokok 
Perkoperasian

Harapan pemerintah adalah menjadikan koperasi sebagai 

sokoguru perekonomian nasional, oleh karena itu dinamisasi 

perekonomian harus diikuti pula oleh koperasi, termasuk dalam 

hal regulasi.  Undang-Undang No.12 Tahun 1967 tentang Pokok-

Pokok Perkoperasian dirasa sudah tidak cukup bisa mengikuti 

dinamisasi perkembangan perekonomian, oleh karena itu harus 

ada regulasi baru. Kemudian, lahirlah Undang-Undang No. 25 

Tahun 1992 tentang Perkoperasian pada tanggal 21 Oktober 

1992. UU No. 25 Tahun 1992 lebih memperkokoh kedudukan 

Koperasi dalam percaturan perekonomi Nasional. Undang-

Undang ini mempertegas fungsi dan peran Koperasi. Antara lain 

berperan aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan 

manusia dan masyarakat serta memperkokoh perekonomian 

rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian 

nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya. UU No. 25 tahun 

1992 memeberikan perhatian yang serius aspek permodalan, 

masukan Munaskop XII begitu diperhatikan. Dengan UU ini 

koperasi dapat memperkuat permodalan melalui pengerahan 

modal penyertaan, baik dari anggota maupun bukan anggota. 

Penguatan modal koperasi ini bertujuan untuk pengembangan 

dan ekspansi usaha koperasi, sehingga dengan berkembang 

baiknya koperasi, maka koperasi diharapkan dapat berperan 

lebih profesional selayaknya badan usaha.

Dalam ulasan ini, penulis akan memberikan gambaran secara 

ringkas mengenai beberapa pokok penting di dalam UU No. 25 

Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan perbedaan antara UU 

No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dengan UU No 12 

Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian.
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1) Hal-Hal Penting dalam UU No. 25 Tahun 1992 tentang 

Perkoperasian

a) Latar Belakang

  Di dalam konsideran UU No. 25 Tahun 1992 tentang 

Perkoperasian dinyatakan mengenai alasan kenapa 

UU ini diperlukan bagi perkoperasian. Pertimbangan 

tersebut adalah:

(1) Koperasi, baik sebagai gerakan ekonomi rakyat 

maupun sebagai badan usaha berperan serta untuk 

mewujudkan masyarakat yang maju,adil dan 

makmur berdasarkan pancasila dan Undang-undang 

Dasar 1945 dalam tata perekonomian nasional yang 

disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas 

asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi;

(2) Koperasi perlu lebih membangun dirinya dan 

dibangun menjadi kuat dan mandiri berdasarkan 

prinsip Koperasi sehingga mampu berperan sebagai 

sokoguru perekonomian nasional;

(3) Pembangunan koperasi merupakan tugas dan 

tanggung jawab Pemerintah dan seluruh rakyat;

(4) Untuk mewujudkan hal-hal  tersebut  dan 

menyelaraskan dengan perkembangan keadaan, perlu 

mengatur kembali ketentuan tentang perkoperasian 

dalam suatu Undang-undang sebagai pengganti 

Undangundang Nomor 12 Tahun 1967 tentang 

Pokok-pokok Perkoperasian;

b) Definisi
  Di dalam UU ini koperasi sudah secara tegas 

disebut sebagai badan usaha, bukanlagi perkumpulan 

orang. Konsekuensi sebagai badan usaha adalah bahwa 

koperasi harus selayaknya badan usaha, yang melakukan 

aktifitas usaha denga tujuan memperoleh keuntungan. 
Semakin besar keuntungan yang diperoleh koperasi, 

maka kesejahteraan anggota juga akan meningkat. 

Definisi ini diatur di dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 
25 tahun 1992, Koperasi adalah badan usaha yang 

beranggotakan orang-seorang atau badan hukum 

Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan 
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prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi 

rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

  Dari definisi tersebut, setidaknya ada 5 (lima) 

unsur koperasi yang saling melengkapi membentuk 

definisi tersebut. Kelima unsur tersebut merupakan satu 
kesatuan yang utuh, yaitu:

(1) badan usaha ; 

 Koperasi adalah organisasi yang melakukan usaha 

untuk mendapatkan keuntungan. Sebagai badan 

usaha maka koperasi seharusnya memiliki standar 

mutu manajemen dalam pengelolaan koperasi.

(2) beranggotakan orang-seorang atau badan hukum 

Koperasi 

 Di dalam UU No 25 tahun 1992 dikenal 2 (dua) 

macam koperasi, yaitu koperasi prmer dan koperasi 

sekunder. Koperasi Primer adalah koperasi yang 

didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang. 

Sedangkan koperasi Sekunder adalah koperasi yang 

didirikan oleh dan beranggotakan Koperasi.

(3) kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi 

 Prinsip koperasi diatur di dalam Pasal 5 UU No 25 

tahun 1992. 25

(4) koperasi adalah gerakan ekonomi rakyat 

 Ekonomi rakyat adalah kegiatan ekonomi yang 

berbasis pada kekuatan ekonomi rakyat. Artinya 

ekonomi sebagai kegiatan usaha yang dilakukan 

oleh rakyat kebanyakan (popular) yang dengan 

secara swadaya mengelola sumberdaya ekonomi 

25 Pasal 5 
(1)  Koperasi melaksanakan prinsip Koperasi sebagai berikut;

 (a) keanggotaan bersifat suka rela dan terbuka;

 (b) pengelolaan dilaksanakan secara demokratis;

 (c) pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa 

  usaha masing-masing anggota;

 (d) pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;

 (e) kemandirian. 

(2)  Dalam mengembangkan Koperasi ,maka Koperasi melaksanakan pula prinsip Koperasi  

sebagai berikut:

 (a) pendidikan perkoperasian;

 (b) kerja sama antar Koperasi.
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apa saja yang dapat diusahakan dan dikuasainya. 

Secara sederhana kegiatan ekonomi rakyat dapat 

dilihat di dalam Usaha Kecil dan Menegah (UKM) 

terutama meliputi sektor pertanian, peternakan, 

kerajinan, makanan dan lain-lain yang ditujukan 

terutama untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan 

keluarganya tanpa harus mengorbankan kepentingan 

masyarakat lainnya.

 Ekonomi rakyat adalah kegiatan usaha ekonomi 

tradisional yang menjadi basis kehidupan masyarakat 

local dalam mempertahan kehidupannnya. Kegiatan 

ekonomi dikembangkan untuk membantu dirinya 

sendiri dan masyarakatnya, sehingga tidak 

mengekploitasi sumber daya alam yang ada.

(5) berdasar atas asas kekeluargaan.

 Asas kekeluargaan dalam koperasi berarti bahwa 

kesadaran dari hati nurani setiap anggota koperasi 

menjadi dasar untuk mengerjakan segala sesuatu 

dalam koperasi oleh semua dan untuk semua. 

Jadi, bukan oleh seorang untuk semua atau dari 

semua untuk seorang atau dominasi seseorang 

atas yang lainnya. Manifestasinya pengelolaan 

kegiataan dalam koperasi dipimpin oleh pengurus 

serta dibawah pengawasan para anggota atas dasar 

kebenaran,keadilaan, keberanian, serta kerelaan 

berkorban untuk kepentingan bersama.

c) Pendirian Koperasi

  Koperasi Primer dibentuk oleh sekurang-kurangnya 

20 (dua puluh) orang. Sementara Koperasi Skunder 

dibentuk sekurang -kurangnya 3 (tiga) badan hukum 

Koperasi. Pendirian harus dituangkan di dalam akta 

pendirian yang memuat Anggaran Dasar. Di alam akta 

pendirian sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 8 UU 
No. 25 tahun 1992, harus memuat sekurang-kurangnya:

(1) daftar nama pendiri;

(2) nama dan tempat kedudukan ;

(3) maksud dan tujuan serta bidang usaha;

(4) ketentuan mengenai keanggotaan ;
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(5) ketentuan mengenai Rapat Anggota ;

(6) ketentuan mengenai pengelolaan ;

(7) ketentuan mengenai permodalan ;

(8) ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya ;
(9) ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha ;

(10) ketentuan mengenai sanksi.

  Koperasi adalah badan usaha yang berbadan hukum. 

Di dalam UU No. 25 tahun 1992, koperasi memperoleh 

status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan 

oleh pemerintah. Untuk mendapatkan pengesahan badan 

hukum tersebut,para pendiri mengajukan permintaan 

secara tertulis disertai akta pendirian Koperasi.

Pengesahan akta pendirian diberikan dalam jangka 

waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah diterimanya 

permintaan pengesahan. Pengesahan akta pendirian 

diumumkan dalam berita Negara Republik Indonesia.

  Pemerintah dapat menolak memberikan pengesahan 

badan hukum koperasi. Apabila permintaan pengesahan 

akta pendirian ditolak, alasan penolakan diberitahukan 

kepada para pendiri secara tertulis dalam waktu paling 

lambat 3 (tiga) bulan setelah diterimanya permintaan. 

Terhadap penolakan pengesahan akta pendirian para 

pendri dapat mengajukan permintaan ulang dalam waktu 

paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya penolakan. 

Apabila permohonan dimaksud telah lengkap dan 

benar maka pemerintah memberikan tanda terima, dan 

berkasnya segera diproses akan tetapi apabila berkasnya 

belum lengkap dan belum benar permohonan dimaksud 

dikembalikan untuk diperbaiki. Pemerintah dalam 

hal ini adalah Kementrian Koperasi yang kemudian 

dilaksanakan oleh Dinas Koperasi di daerah setempat.

2) Pokok-Pokok Perbedaan antara UU No. 12 Tahun 1967 

tentang Pokok-Pokok Perkoperasian dan UU No. 25 Tahun 

1992 tentang Perkoperasian

a) Definisi
(1) Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian,

 ”Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi 

rakyat berwatak sosial, beranggotakan orang-
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orang atau badan hukum koperasi yang 

merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha 

bersama berdasar atas asas kekeluargaan”

 Unsur-unsur dalam definisi diatas mencakup inti 
inti kalimat yang menjadi ciri-ciri koperasi yaitu:

(a) Koperasi sebagai Organisasi Ekonomi, yaitu alat 

perencanaan dan pelaksanaan kegiatan ekonomi 

yang dilakukan oleh masyarakat sebagai 

organisasi yang dibentuk oleh masyarakat

(b) Koperasi berwatak sosial, yaitu mementingkan 

kepentingan seluruh bagian. Sesuai dengan jasa 

yang diberikan, dan memberikan pelayanan 

sesuai kebutuhan dan secara umum.

(c) Koperasi berangkotakan orang-orang atau 

badan hukum, merupakan kumpulan orang 

bukan saja kumpulan modal.

(d) Koperasi merupakan tata susunan ekonomi 

sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan, 

berarti koperasi sangat menunjang nilai 

jkebersamaan dan kerja sama, bukan kerja 

modal.

(2) Menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 

25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menyatakan 

bahwa koperasi adalah :

 “badan usaha yang beranggotakan orang 

seorang atau badan hukum koperasi dengan 

melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip 

koperasi dan sekaligus sebagai gerakan ekonomi 

rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”.

  Pengertian koperasi menurut Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian 

merupakan hasil perbaikan dari Undang-undang 

No.12 Tahun 1967 terdapat beberapa perubahan 

dan penambahan untuk lebih memaknai koperasi, 

yaitu:

(a) Perubahan koperasi sebagai organisasi ekonomi 

menjadi badan usaha, hal ini menegaskan bahwa 

koperasi merupakan badan yang tidak hanya 
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berupa organisasi sosial namun juga sebagai 

badan usaha yang nantinya akan memberi 

keuntungan pada anggota-anggotanya.

(b) Koperasi melandaskan kegiatan pada prinsip-

prinsip koperasi, yaitu dengan kesukarelaan, 

demokrasi, terbuka, adil, dan prinsip-prinsip 

lain yang telah disusun guna berjalannya 

koperasi sesuai dengan prinsipnya agar tidak 

melenceng dan bisa mencapai tujuannya.

(c) Koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat, 

yaitu kemandirian koperasi yang didirikan 

oleh rakyat, untuk rakyat ,dan oleh rakyat. 

Kegiatan ekonomi yang dilaksanakan oleh 

rakyat dalam mencapai tujuan yang diharapkan 

dan pendapatan yang sesuai dengan jasa yang 

mereka lakukan.

b) Landasan dan asas Koperasi

(1) Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian, 

Landasan Koperasi adalah : 

(a) Landasan idiil Koperasi Indonesia adalah 

Pancasila.        

(b) Landasan strukturil Koperasi Indonesia adalah 

Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan 

landasan geraknya adalah Pasal 33 ayat (1) 

UUD 1945 beserta penjelasannya. 

(c) Landasan mental Koperasi Indonesia adalah 

setia kawan dan kesadaran berpribadi.

(2) Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 

1992 tentang Perkoperasian, Koperasi berlandaskan 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta 

berdasar atas asas kekeluargaan.

c) Fungsi Koperasi

(1) Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian fungsi 

koperasi adalah:

(a) alat perjuangan ekonomi untuk mempertinggi 

kesejahteraan rakyat, 

library.uns.ac.iddigilib.uns.ac.id



158
Hukum Koperasi

Dalam Potret Sejarah di Indonesia

(b) alat pendemokrasian ekonomi nasional,         

(c) sebagai salah satu urat nadi perekonomian 

Indonesia,

(d) alat pembina insan masyarakat untuk memper-

kokoh kedudukan ekonomi bangsa Indonesia 

serta bersatu dalam mengatur tata laksana 

perekonomian rakyat.

(2) Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 

1992 tentang Perkoperasian fungsi koperasi adalah:

(a) membangun dan mengembangkan potensi dan 

kemampuan ekonomi anggota pada khusus-

nya dan masyarakat pada umumnya, untuk 

meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan 

sosialnya;

(b) berperan serta secara aktif dalam upaya 

mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan 

masyarakat;

(c) memperkokoh perekonomian rakyat sebagai 

dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian 

nasional dengan Koperasi sebagai sokogurunya;

(d) berusaha untuk mewujudkan dan mengembang-

kan perekonomian nasional yang merupakan 

usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan 

dan demokrasi ekonomi.

d) Kriteria Keanggotaan

  Mengenai kriteria keanggotaan terdapat di dalam 

pembahasan mengenai pinsip koperasi, yakni pada Pasal 

5 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 

25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Prinsip-prinsip 

tersebut adalah : 

(1) keanggotaan bersifat suka rela dan terbuka;

(2) pengelolaan dilaksanakan secara demokratis;

(3) pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil 

sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-

masing anggota;

(4) pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;

(5) kemandirian.

  Berdasarkan kelima prinsip tersebut dapat diketahui 

bahwa salah satu sendi dasar atau prinsip koperasi 
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adalah keterbukaan keanggotaan. Yang dimaksud 

dengan keanggotaan yang bersifat terbuka adalah 

bahwa dalam keanggotaan koperasi tidak diberlakukan 

pembatasan atau diskriminasi dalam bentuk apa pun. 

Artinya, setiap orang yang mempunyai kepentingan 

dalam lapangan usaha yang dilakukan oleh koperasi, 

terlepas dari suku, agama, ras, golongan, atau pun jenis 

pekerjaannnya, dapat menjadi anggota sebuah koperasi. 

Dengan demikian, jangankan para karyawan koperasi, 

setiap pelanggan koperasi pun memiliki hak untuk 

menjadi anggota sebuah koperasi. 26

  Tetapi dalam UU No. 12 Tahun 1967, yang 

disusun sebagai pengganti UU No. 14 Tahun 1965, 

prinsip keterbukaan keanggotaan itu cenderung 

dimanipulasi. Hal itu antara lain dilakukan dengan 

mengubah kriteria keanggotaan koperasi, yaitu dari 

yang mempunyai kepentingan dalam lapangan usaha 

yang dilakukan koperasi (Pasal 18 UU No. 14 Tahun 
1958), menjadi berdasarkan kesamaan kepentingan 
dalam usaha koperasi (Pasal 11 UU No. 12 Tahun 

1967). Sebagaimana dikemukakan dalam pasal 17 UU 

No. 12 Tahun  1967, yang dimaksud dengan anggota 

yang memiliki kesamaan kepentingan adalah, "suatu 

golongan dalam masyarakat yang homogen karena 

kesamaan aktivitas/kepentingan ekonominya." 27

  Implikasi utama dari perkembangan koperasi 

golongan fungsional itu adalah berubahnya sifat 

keanggotaan koperasi dari terbuka menjadi tertutup. 

Sebagaimana telah disinggung pada bagian awal tulisan 

ini, keanggotaan koperasi dalam koperasi golongan 

fungsional hanya terbuka bagi mereka yang memiliki 

profesi sejenis. Bahkan, karena di belakang nama tiap-

tiap koperasi golongan fungsional tercantum nama 

suatu instansi tertentu, keanggotaan koperasi jenis ini 

26  Mohammad Hatta. 1954, Kumpulan Karangan, Jakarta :Penerbit dan Balai Buku In-

donesia. hlm. 215. Lihat dalam Sven Ake Book. 1994, Nilai-nilai Koperasi Dalam Era 
Globalisasi, diterjemahkan oleh Djabarudin Djohan, Jakarta: KJAN. hlm. 41

27 Revrisond Baswir.Koperasi dan Kekuasaan dalam Era Orde Baru. Jurnal Universitas 
Paramadina Vol.2 No. 3, Mei 2003. hlm. 249
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hanya berlaku bagi mereka yang bekerja pada instansi 

yang bersangkutan. Perubahan corak dan pembatasan 

anggota yang dilatarbelakangi oleh perubahan kriteria 

keanggotaan koperasi itu tentu tidak dilakukan tanpa 

alasan. Menurut pasal 17 UU No. 12/1967, alasannya 

adalah untuk tujuan efisiensi. Namun bila ditelusuri 
karakterisitik dan sejarah perkembangan koperasi, serta 

orientasi ekonomi-politik Orde Baru, alasan tersebut 

jauh dari memuaskan. Alasan yang lebih mendasar 

tampaknya justru bersumber pada karakteristik koperasi 

sendiri. 28

e) Bentuk dan Jenis Koperasi :

(1) Menurut Pasal 17 Bagian 6 Undang-Undang Nomor 

12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian, 

Jenis Koperasi digolongkan ke dalam :

(a) Lapangan Usahanya, koperasi dibagi menjadi 

4 (empat) jenis, yaitu: 

i. Koperasi konsumsi, yang berusaha 

untuk menyediakan barang barang yang 

dibutuhkan para anggotanya, baik barang 

keperluan sehari-hari maupun barang-

barang kebutuhan sekunder yang dapat 

meningkatkan kesejahteraan hidup para 

anggotanya, dalam arti dapat dijangkau 

oleh daya belinya.

ii. Koperasi simpan pinjam atau koperasi 

kredit, yang berusaha untuk mencegah 

para anggotanya terlibat dalam jeratan 

kaum lintah darat pada waktu mereka 

memerlukan sejumlah uang atau barang 

keperluan hidupnya,  dengan jalan 

menggiatkan tabungan dan mengatur 

pemberian pinjaman uang atau barang 

dengan bunga yang serendah-rendahnya.

iii. Koperasi  produksi ,  yang berusaha 

untuk menggiatkan para aggotanya 

dalam menghasilkan produk tertentu 

28  Ibid. hlm. 250-251
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yang biasa diproduksinya serta sekaligus 

mengkoordinir pemasarannya, dengan 

demikian para produsen akan memperoleh 

kesamaan harga yang wajar atau layak dan 

mudah memasarkannya.

 iv. Koperasi serba usaha, yang berusaha 

dalam beberapa macam kegiatan ekonomi 

yang sesuai dengan kepentingan-kepenting-

an para anggotanya.

(b) Golongan masyarakat yang berkumpul yang 

mendirikannya, koperasi dibagi menjadi 3 (tiga) 

jenis, yaitu:

i. Koperasi pegawai negeri, yang anggota-

anggotanya terdiri dari para pegawai negeri 

dalam suatu daerah kerja.

ii. Koperasi  di  l ingkungan Angkatan 

Bersenjata (PRIMKOPAD, PRIMKOPAL, 

PRIKOPARADA, PRIMKOPOL), yang 

merupakan wadah penampungan kegiatan-

kegiatan kekaryaan anggota angkatan 

untuk meningkatkan kesejahteraan para 

anggota beserta keluarganya.

iii. Koperasi wanita, koperasi guru, koperasi 

veteran, koperasi kaum pensiunan dan 

sebagainya, yang masing-masing berusaha 

untuk meningkatkan kesejahteraan 

ekonomi (hidup) para anggotanya dalam 

golongannya masing-masing.

(2) Menurut Pasal 15 UU No. 25 Tahun 1992 tentang 

Perkoperasian, Koperasi terdapat 2 (dua) bentuk, 

yakni :

(a) Koperasi Primer adalah koperasi yang didirikan 

oleh dan beranggotakan orang seorang, dibentuk 

oleh sekurang-kurangnya 20 (duapuluh) orang.

(b) Koperasi Sekunder adalah koperasi yang 

didirikan oleh dan beranggotakan koperasi, 

dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) 

koperasi.
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f) Pembentukan/Pendirian Koperasi

(1) Menurut Pasal 14 UU No. 12 tahun 1967 tentang 

Pokok-Pokok Perkoperasian, disebutkan mengenai 

pendirian koperasi, yaitu :

(a) Sekurang-kurangnja 20 (dua puluh) orang 

jang telah memenuhi sjarat-sjarat termaksud 

didalam pasal 10 dapat membentuk sebuah 

Koperasi 

(b) Didalam hal dimana sjarat jang dimaksud 

didalam ajat (1) pasal ini tidak dapat dipenuhi, 

Menteri dapat menentukan lain.         

(2) Sedangkan pembentukan/pendirian koperasi di 

dalam UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, 

diatur didalam Pasal 6, 7 dan 8 :
Pasal 6

1) Koperasi Primer dibentuk sekurang-kurangnya 

20 (dua puluh) orang.

2) Koperasi Sekunder dibentuk oleh sekurang-

kurangnya 3 (tiga) Koperasi.

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.

Pasal 8
 Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

7 ayat (1) memuat sekurang-kurangnya :

1) daftar nama pendiri;

2) nama dan tempat kedudukan;

3) maksud dan tujuan serta bidang usaha;

4) ketentuan mengenai keanggotaan;

5) ketentuan mengenai Rapat Anggota;

6) ketentuan mengenai pengelolaan;

7) ketentuan mengenai permodalan;

8) ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya;

9) ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha;

10) ketentuan mengenai sanksi.
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d. Musyawarah Nasional Koperasi (Munaskop) XIII
Munaskop XIII dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 10 Juli 

1993. Di dalam Munaskop ini terpilih Sri Edi Swasono sebagai 

Ketua Umum DEKOPIN (Dewan Koperasi Indonesia). Sri Edi 

Swasono adalah Ketua Umum incumbent. Ia juga menantu dari 

Bapak Koperasi, Mohammada Hatta. Pada Munaskop ini pula 

periode konflik DEKOPIN dimulai. Konflik ini karena perbedaan 
cara pandang dalam pemilihan Ketua Umum DEKOPIN, 

termasuk dalam hal figur ketua. Sosok Sri Edi Swasono adalah 
figur yang tidak dikehendaki oleh penguasa Orde Baru ketika itu, 
selama menjabat sebagai Ketua Umum DEKOPIN pada periode 

sebelumnya, Sri Edi Swasono dikenal lantang dalam mengkritik 

kebijakan ekonomi pemerintahan Orde Baru. 

DEKOPIN terpecah menjadi dua kubu. Kubu pertama adalah 

didominasi oleh struktur pengurus incumbent. Sedangkan kubu 

kedua adalah kubu yang merupakan gabungan dari koperasi-

koperasi induk yang dipimpin oleh Sri Mulyono Herlambang 

dengan membentuk BAMUSKOPIN (Badan Musyawarah 

Koperasi Induk). Konflik di tubuh Dekopin bermula dari 

pemilihan Ketua Umum dan pembahasan AD/ART DEKOPIN 

untuk menyesuaikan dengan UU No 25 tahun 1992 tentang 

Perkoperasian. Saat itu semua unsur koperasi yang tergabung 

dalam DEKOPIN, DEKOPIN wilayah dan induk koperasi, 

setuju untuk melakukan voting dan Sri Edi Swasono, yang 

juga kakak kandung Sri Bintang Pamungkas, terpilih sebagai 

Ketua Umum periode 1993-1998.  Namun, para pimpinan 
induk koperasi sebagai pihak yang "kalah" dalam Munaskop 

tersebut, tidak mau mengakui hasil pemilihan itu. Meskipun 

para pimpinan induk koperasi didudukkan dalam kepengurusan 

harian oleh pengurus DEKOPIN terpilih, namun mereka tetap 

menolak. Bahkan, sebanyak 21 induk koperasi menyatakan diri 

keluar dari DEKOPIN dan membentuk BAMUSKOPIN, yang 

diketuai oleh Sri Mulyono Herlambang, purnawirawan perwira 

tinggi berbintang dua.  Konflik ini sendiri berakhir pada tahun 
1997 ketika dikeluarkannya Keppres tentang pengesahan AD/

ART DEKOPIN.
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2. Pembangunan dan Pembinaan Koperasi pada Masa Kabinet 
Pembangunan VI dan VII hingga akhir masa Orde Baru

Kabinet Pembangunan VI dilantik berdasarkan Keputusan 

Presiden Nomor 96 Tahun. Sebelum Keppres tersebut ditandatangani 

oleh presiden Soeharto, sebelumnya Presiden Soeharto telah 

menandatangani Keppres Nomor 58 Tahun 1993 tentang Perubahan 
Atas Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Susunan 
Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Sembilan Belas Kali 

Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 

1992. Di dalam Keppres ini terjadi perubahan nama Departemen 

Koperasi menjadi Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha 

Kecil. Tugas Departemen Koperasi tidak hanya mengurusi koperasi, 

namun juga bertambah dengan mengurusi pembinaan Pengusaha 

Kecil.  Penambahan tugas ini didasari oleh pemikiran bahwa ekonomi 

koperasi harus bisa membantu dan menumbuhkan pengusaha-

pengusaha kecil. 

Arah strategi pembinaan koperasipun memiliki perubahan 

strategi untk lebih fokus pada usaha kecil. Kabinet Pembangunan 

VI dikuatkan dengan Pembangunan Lima Tahun keenam/Pelita VI 

yang menitik beratkan pada pembangunan pada sektor ekonomi yang 

berkaitan dengan industri dan pertanian serta pembangunan dan 

peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pendukungnya. 

Sektor ekonomi dipandang sebagai penggerak utama pembangunan. 

Namun demikian,  Pelita VI yang diharapkan menjadi proses 

mensejarah bagi tumbuh meratanya pembangunan ekonomi justru 

berjalan sebaliknya. Pada awal pemerintahan ekspektasi ekonomi 

masih cukup kuat, tetapi memasuki tahun 1997 krisis ekonomi yang 

diikuti dengan krisis politik menjadikan upaya tersebut berantakan.  

lepas landas Indonesia ke yang lebih baik lagi, malah menjadi gagal 

landas dan kapal pun rusak. 

Krisis tersebut berawal dari krisis moneter lalu berlanjut 

menjadi krisis ekonomi dan akhirnya menjadi krisis kepercayaan 

terhadap pemerintah. Krisis keuangan pada tahun 1997 ditandai 

dengan pelarian simpanan secara sistemik atau menerpa seluruh 

sistem perbankan karena struktur ekonomi nasional Indonesia yang 

masih lemah untuk menghadapi krisis global, Pemerintah Indonesia 

menerapkan beberapa program yang dimulai dengan program exit 
policy atau penutupan bank yang awalnya dilakukan terhadap (16) 

enam belas bank pada bulan November 1997. Kegiatan ini merupakan 
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perwujudan pertama dari penandatanganan persetujuan Pemerintah 

Indonesia terhadap bantuan International Monetery Fund (IMF) 

dalam bentuk Letter of Intent pertama pada 31 Oktober 1997. 29 

Pelaksanaan kebijakan ini oleh banyak pihak dipersalahkan 

sebagai pemicu utama terjadinya krisis perbankan di Indonesia 

karena tidak terdapat konsistensi dalam pelaksanaannya dan 

menimbulkan moral hazard. Proses likuidasi Bank Sumatera pada 

tahun 1992 (satu-satunya bank yang ditutup selama 20 tahun sebelum 

krisis tahun 1997) yang prosesnya kemudian jauh lebih lama dari 

batas waktu (5) lima tahun seperti yang diperjanjikan, dianggap 

sebagai salah satu bukti kurangnya wewenang dan perangkat Bank 

Indonesia untuk menyelesaikan bank bermasalah. 30 Kemudian 

pada awal terjadinya krisis perbankan tahun 1997, untuk mencegah 

semakin terpuruknya sistem perbankan nasional, Bank Indonesia 

telah memberikan kredit likuiditas darurat kepada beberapa bank 

yang mengalami kesulitan likuiditas akibat adanya penarikan dana 

secara besar-besaran oleh sebagian besar anggota masyarakat dalam 

jangka waktu yang bersamaan karena menurunnya kepercayaan 

terhadap sistem perbankan ditambah dengan ketidakpastian sosial 

dan kerusuhan sosial. Bank Indonesia memberikan bantuan likuiditas 

tanpa jaminan karena mekanismenya adalah dengan membiarkan 

rekening bank-bank pada Bank Indonesia mengalami over draft atau 

bersaldo negatif. Jumlah fasilitas overdraft meningkat dari Rp 31 

triliun pada Desember 1997 menjadi Rp 170 triliun pada Desember 

1998. Jumlah tersebut terkonsentrasi pada sejumlah kecil bank-bank, 
80% pada lima bank dan sekitar 60% pada empat bank swasta. Semua 
bank tersebut mengalami penarikan simpanan besar-besaran, kecuali 

Bank Exim yang mengalami kerugian karena transaksi valuta asing. 31

Namun demikian dalam periode ini pembangunan dan pembinaan 

koperasi tetap dilakukan oleh pemerintah diantaranya:

29 Sri Mulyani Indrawati. 2002. ndonesian Economic Recovery Process and The Role of 

Government. Journal of Asian Economics 13. hlm. 579

30 Kusumaningtuti SS.2010.Peranan Hukum dalam Penyelesaian Krisis Perbankan di 
Indonesia.Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. hlm. 93

31 Ibid.  hlm. 99
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a. Lahirnya Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 tahun 1995 
tentang Pelaksanaan kegiatan Simpan Pinjam oleh Koperasi

PP ini adalah sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 44 UU 

No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Di dalam Pasal 44 

dinyatakan:

(1) Koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkan melalui 

kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk;

a. anggota Koperasi yang bersngkutan;

b. Koperasi lain dan/atau anggotanya.

(2) Kegitan usaha simpan pinjam dapat dilaksanakan sebagai 

salah satu atau satu-satunya kegiatan usaha Koperasi

(3) Pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh Koperasi 

diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Kegiatan usaha simpan pinjam yang dimaksud di dalam 

PP No. 9 Tahun 1995 adalah kegiatan yang dilakukan untuk 

menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan 

usaha simpan 1 pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang 

bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan, 

koperasi lain dan atau anggotanya. Secara mendasar PP ini 

dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan 

anggota koperasi.  Kegiatan usaha simpan pinjam hanya dapat 

dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan atau Unit 

Simpan Pinjam (USP) baik yang berbentuk sebagai Koperasi 

Primer maupun Koperasi Sekunder. Koperasi Simpan Pinjam 

adalah koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam.  

Unit Simpan Pinjam adalah unit koperasi yang bergerak di 

bidang usaha simpan pinjam, sebagai bagian dari kegiatan 

usaha Koperasi yang bersangkutan. Selain persoalan organisasi 

Koperasi/Unit Koperasi Simpan Pinjam, di dalam PP ini juga 

mengatur mengenai pendirian, pengelolaan, permodalan, 

kegiatan usaha, pembinaan, pembubaran, dan sanksi. 

Pengelolaan simpan pinjam menjadi tangung jawab 

pengurus, namun demikian pengurus dapat menyuruh atau 

memerintahakan orang lain untuk melakukan pengelolaan. Hal 

tersebut diatau di dalam Pasal 8 PP No. 9 Tahun 1995.
(1) Pengelolaan kegiatan usaha simpan pinjam dilakukan oleh 

Pengurus.
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(2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat 

dilakukan oleh Pengelola yang diangkat oleh Pengurus.

(3) Pengelola sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bertanggung 

jawab kepada Pengurus. 

(4) Pengelola sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat 

berupa perorangan atau badan usaha, termasuk yang 

berbentuk badan hukum. 

(5) Dalam melaksanakan pengelolaan sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (2), Pengelola wajib mengadakan kontrak kerja 

dengan Pengurus.

Mengenai permodalan usaha simpan pinjam pengaturan 

antara KSP dan USP agak berbeda. Koperasi Simpan Pinjam 

wajib menyediakan modal sendiri dan dapat ditambah dengan 

modal penyertaan. Sedangkan koperasi yang memiliki Unit 

Simpan Pinjam wajib menyediakan sebagian modal dari koperasi 

untuk modal kegiatan simpan pinjam. Hal tersebut diatur di 

dalam Pasal 16 dan Pasal 17 PP ini.

Kegiatan usaha simpan pinjam dilaksanakan dari dan untuk 

anggota, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain 

dan atau anggotanya. Kegiatan Usaha Koperasi Simpan Pinjam 

dan Unit Simpan Pinjam adalah: a. menghimpun simpanan 

koperasi berjangka dan tabungan koperasi dari anggota dan calon 

anggotanya, koperasi lain dan atau anggotanya; b. memberikan 

pinjaman kepada anggota, calon anggotanya, koperasi lain 

dan atau anggotanya. Dalam memberikan pinjaman, Koperasi 

Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam wajib memegang teguh 

prinsip pemberian pinjaman yang sehat dengan memperhatikan 

penilaian kelayakan dan kemampuan pemohon pinjaman. Dalam 

melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam KSP dan USP harus 

mengutamakan pelayanan kepada anggota. Apabila anggota 

sudah mendapat pelayanan pinjaman sepenuhnya maka calon 

anggota dapat dilayani. Apabila anggota dan calon anggota 

sudah mendapat pelayanan sepenuhnya, koperasi lain dan 

anggotanya dapat dilayani berdasarkan perjanjian kerjasama 

antar koperasi yang bersangkutan. Ketentuan mengenai kegiatan 

usaha ini diatur di dalam Pasal 18 hingga Pasal 23.
Pembinaan dan pengawasan Koperasi Simpan Pinjam 

dan Unit Simpan Pinjam dilakukan di dalam PP ini masih 
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berpusat pada Menteri. Untuk terciptanya usaha simpan pinjam 

yang sehat, Menteri menetapkan ketentuan tentang prinsip 

kesehatan dan prinsip kehati-hatian usaha koperasi. Koperasi 

Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam melalui koperasi yang 

bersangkutan wajib menyampaikan laporan berkala dan tahunan 

kepada Menteri. Menteri dapat melakukan pemeriksaan terhadap 

Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam, baik secara 

berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan. Ketentuan 

mengenai Pembinaan kegiatab simpan pinjam ini diatur didalam 

Pasal 24 hingga Pasal 29.

Pembubaran KSP maupun USP didalam PP ini diatur dalam 

Pasal 30 hingga Pasal 36 dapat dilakukan melalui tiga cara, yaitu:

1) Rapat Anggota

2) Keputusan Menteri

3) Kepailitan sebagaimana diatur di dalam Pasal 47 UU No. 

25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. (PP ini sebenarnya 

menghendaki pilihan pembubaran melalui kepailitan 

adalah pilihan yang seharusnya dihindari, hal tersebut 

terdapat di dalam Pasal  32 ayat (1) Tanpa mengurangi 

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 UU No. 

25 Tahun 1992, pembubaran Koperasi Simpan Pinjam atau 

Unit Simpan Pinjam diupayakan tidak melalui ketentuan 

kepailitan).32

32 Pasal 46
Pembubaran Koperasi dapat dilakukan berdasarkan:

a.  Keputusan Rapat Anggota,atau

b.  Keputusan Pemerintah.

Pasal 47

(1)  Keputusan pembubaran oleh pemeritah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b 

dilakukan apabila: a. terdapat bukti bahwa Koperasi yang bersangkutan tidak memenuhi 

ketentuan Undangundang ini; b. kegiatan bertentangan dengan ketertiban umum dan/

atau kesusilaan; c. kelangsungan hidupnya tidak dapat lagi diharapkan.

(2) Keputusan pembubaran Koperasi oleh pemerintah dikeluarkan dalam waktu paling lam-

bat 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan rencana 

pembubaran tersebut oleh Koperasi yang bersangkutan.

(3) Dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak tanggal penerimaan pemberitahuan, Koperasi 

yang bersangkutan berhak mengajukan keberatan.

(4) Keputusan Pemerintah mengenai diterima atau ditolaknya keberatan atas rencana pem-

bubaran diberikan paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya pernyataan 

keberatan tersebut.
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b. Pada tahun 1995 didirikan Lembaga Pendidikan 
Perkoperasian (LAPENKOP), dibawah naungan DEKOPIN

Lapenkop dibentuk pada tanggal 24 mei 1995. Lembaga ini 

dibentuk untuk meningkatkan kesadaran anggota dan kapasitas 

pengelola koperasi. Secara nyata Lapekop bertugas melaksanakan 

pendidikan dan pelatihan perkoperasian. Lapenkop bekerja sama 

denan sistem jaringan di sejumlah propinsi dan kabupaten 

kota. Asumsinya bahwa koperasi wajib, melakukan pendidikan 

dan meningkatkan kecerdasan para anggotanya, tidak hanya 

sekedar kecerdasan berpikir, tetapi juga kecerdasan berusaha, 

untuk semakin meningkatkan kekuatan koperasi itu sendiri. 

Sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor penting dalam 

pengelolaan koperasi, semakin baik kemampuan SDMnya 

maka semakin baik pula tingkat pengelolaan koperasinya. 

Mengingat pentingnya kualitas SDM maka pendidikan dan 

pelatihan koperasi menjadi agenda strategis, khususnya dalam 

menghadapi era globalisasi. Oleh karena itu Lapenkop didirikan 

untuk mendukung pelaksanaan tuga Dekopin (Dewan Koperasi 

Indonesia ).

LAPENKOP adalah lembaga otonom milik Dewan Koperasi 

Indonesia (DEKOPIN). Dalam bekerjanya, LAPENKOP 

menggunakan jaringan DEKOPIN dari pusat maupun daerah. 

Ditingkat pusat dibentuk LAPENKOP Nasional. Di tingkat 

Wilayah dibentuk LAPENKOP Wilayah dan di tingkat daerah 

dibentuk LAPENKOP Daerah. Kegiatan Lapenkop meliputi :

1) Merancang sistem dan kurikulum pendidikan perkoperasian 

di Indonesia berikut merancang dan menerbitkan bahan-

bahan pendidikan perkoperasian berikut alat bantunya

2) Mempersiapkan pelatih dan pemandu atau Trainer of trainers

3) Membangun jaringan kerja dalam gerakan koperasi untuk 

melaksanakan pendidikan perkoperasian.

c. Keppres No. 21 Tahun 1997 tentang Pengesahan Anggaran 
Dasar DEKOPIN

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang 

Perkoperasian, organisasi yang didirikan oleh Koperasi secara 

bersama-sama yang berfungsi sebagai wadah tunggal untuk 

memperjuangkan kepentingan dan bertindak sebagai pembawa 

aspirasi Koperasi perlu memperoleh pengesahan dari Pemerintah. 
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Untuk lebih mendorong pembangunan perkoperasian di Indonesia 

sangat diperlukan keberadaan organisasi yang dapat dengan 

efektif membantu Pemerintah dalam memajukan pertumbuhan 

dan kehidupan koperasi di Indonesia dan menggerakkan 

dinamika kehidupan organisasi koperasi, sehingga mampu 

mengembangkan dirinya sebagai salah satu kekuatan ekonomi 

nasional. Oleh karena itu mendesak untuk segera mengesahkan 

Anggaran dasar Koperasi. 

Keppres ini merupakan kewenangan organisasi induk koperasi 

atas kepengurusan DEKOPIN. Karena Keppres ini ditandatangani 

berdasarkan permohonan Pengurus Induk Koperasi yang diajukan 

atas nama dua puluh Induk Koperasi beserta seluruh anggotanya 

dan dua puluh tiga Dekopinwil untuk mengesahkan Anggaran 

Dasar Dewan Koperasi Indonesia yang telah disempurnakan 

sesuai dengan UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, 

dipandang perlu untuk mengesahkan Anggaran Dasar yang baru 

dari organisasi tersebut dengan Keputusan Presiden.

Dengan ditandatanganinya Keppres ini pada tanggal 3 Juni 

1997, berarti Keppres ini menetapkan pengesahan Anggaran Dasar 

Dewan Koperasi Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden ini. 

Dengan demikian pengesahan Anggaran Dasar Dewan Koperasi 

Indonesia yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Tenaga 

Kerja, Transmigrasi dan Koperasi Nomor KEP. 50/MEN/1978 
dinyatakan tidak berlaku lagi.

Dengan disyahkannya Keppres ini menjadi jalan bagi pengurus 

DEKOPIN pimpinan Sri Edi Swasono dan Badan Musyawarah 

Koperasi Indonesia (BAMUSKOPIN) pimpinan Sri Mulyono 

Herlambang berunding dan mencapai perdamaian. Bahkan 

Majalah Tempo ketika itu menuliskan judul: “Berdamainya 

Dua Sri.”33

33. http://tempo.co.id/ang/min/02/15/ekbis1.htm diakses 12 Januari 2015 jam 20.00 wib

 Berdamainya Dua Sri
 Dekopin yang dipimpin oleh Sri Edi Swasono akhirnya berdamai dengan Sri Mulyono 

Herlambang yang memimpin Bamuskopin. Kedua “Sri” ini akhirnya sepakat akan memilih 

ketua baru pada Sabtu 14 Juni 1997.
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d. Pada Tahun 1997, Presiden Suharto diberi gelar Bapak 
Pembangunan Koperasi oleh Gerakan Koperasi. 

Pada tahun 9 Maret 1983 Soeharto telah mendapatkan 
gelar Bapak pembangunan. Gelar sebagai bapak pembangunan 

diterima Soeharto melalui Tap MPR No V tahun 1983 tentang 
Per tanggungjawaban Pres iden Republ ik  Indones ia 

Soeharto selaku Mandataris Majelis Permusyawaratan 

Rakyat  ser ta  Pengukuhan Pember ian  Penghargaan 

 Konflik antara Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) dengan Badan Musyawarah Koperasi 
Indonesia (Bamuskopin) akhirnya usai sudah pada Selasa 10 Juni 1997. Setelah Ketua 

Dekopin, Prof. Dr. Sri Edi Swasono dan Sri Mulyono Herlambang, Ketua Badan Musy-

awarah Koperasi Indonesia (Bamuskopin) -- organisasi induk koperasi yang keluar dari 

Dekopin -- bersalaman. Ikut juga menyaksikan “perdamaian” di Departemen Koperasi itu 

adalah Menteri Koperasi Soebijakto Tjakrawerdaya. 

 Dari pertemuan ketiga tokoh koperasi selama tiga jam itu, akhirnya Sri Edi Swasono men-

gakui Keppres Nomor 21/1997 tentang pengesahan Anggaran Dasar dan Rumah Tangga 

(AD/ART) Dekopin. Dengan demikian Sri Edi segera mempersiapkan rapat anggota (RA) 

untuk memilih kepengurusan baru Dekopin. 

 Setelah berembuk, Bamuskopin mengajukan AD/ART Dekopin “versi” induk koperasi 

kepada Presiden Soeharto pada 26 Mei 1997. Sebelumnya, pengurus Dekopin juga telah 

mengajukan AD/ART hasil rapat anggota tahun 1993 kepada presiden. Dari dua versi 

anggaran itu, akhirnya lewat Keppres Nomor 21 pada 3 Juni 1997, Presiden Soeharto 

mengesahkan AD/ART “versi” Bamuskopin. Dengan Keppres itu, maka terbukalah peluang 

Bamuskopin untuk mengadakan RA untuk memilih ketua baru. 

 Namun, Sri Edi Swasono yang merasa kepengurusannya belum selesai, menilai kepengu-

rusan Dekopin belum berakhir hingga tahun 1998. Menurut Sri Edi Swasono, yang juga 
menantu Bapak Koperasi Indonesia Moh. Hatta, cara yang dilakukan oleh para pengurus 

induk koperasi tidak demokratis. “Mereka ingin menggusur saya seperti yang dilakukan 

kepada Megawati dengan membentuk Bamuskopin,” kata Sri Edi (Lihat Wawancara Sri 
Edi Swasono: “Masih Banyak yang Lebih Hebat Dari Saya”). Menurutnya, dengan ad-

anya Keppres itu, maka Dekopin akan segera mengadakan rapat anggota luar biasa untuk 

membicarakan hal itu. 

 Sementara, Ketua Bamuskopin, Sri Mulyono Herlambang, akan segera mengadakan rapat 

anggota Dekopin untuk menindaklanjuti Keppres. “Kami akan segera mengadakan rapat 

anggota untuk mengesahkan AD/ART dan memilih ketua baru pada tanggal 15 Juni,” kata 

Herlambang yang juga Ketua Induk Koperasi Purnawirawan ABRI (Inkopabri) ini (Lihat 
Wawancara Sri Mulyono Herlambang: “Bamuskopin Tidak Mempunyai Status Hukum”). 

 Kedua “kubu” yang berseteru itu akhirnya berdamai dan sepakat akan segera mengadakan 

rapat anggota pada Sabtu 14 Juni 1997. Nah, ini yang mengejutkan. Sri Edi yang semula 

bersikeras kepengurusannya hingga tahun depan, Sabtu nanti ia akan menyerahkan kepen-

gurusannya kepada induk-induk koperasi. “Selanjutnya kepemimpinan kami demisioner 

untuk memilih ketua baru,” kata Sri Edi seperti yang dikutip Kompas edisi 11 Juni 1997. 

 Jadi, apa yang sebenarnya terjadi : Sri Edi “mengalah” untuk menyelamatkan Dekopin, 

atau dia tak lagi tahan menghadapi “tekanan”? 
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S e b a g a i  B a p a k  P e m b a n g u n a n  I n d o n e s i a .  D a s a r 

pemberian itu adalah karena Soeharto dinilai telah berhasil 

membangun bangsa Indonesia. Pengusul pemberian gelar ini 

adalah Ali Moertopo yang saat itu menjadi Menteri Penerangan, 

yang sudah mengusulkan kepada Soeharto sejak tahun 1981 
tetapi ketika itu ditolak. Soeharto dianggap tidak suka sanjungan 

dan penghargaan. Hal itu terlihat saat ada rencana untuk 

memberikan gelar Doctor Honoris Causa dari sebuah Universitas 

di luar negeri. Pemberian gelar itu juga ditolak oleh Soeharto. 

Namun baru pada tahun 1983 Soeharto dengan halus 
menyambut permohonan kesediaan agar menerima penghargaan 

tersebut.: "Penghargaan rakyat itu bagi saya adalah penghargaan 

terhadap keputusan rakyat sendiri yang telah berhasil memilih 

seorang pemimpin yang dapat melaksanakan tekad rakyat untuk 

membangun," ujar Soeharto kala itu. Pro dan kontra sempat 

mewarnai pemberian gelar Bapak Pembangunan ini. Untuk itu, 

Wakil Ketua DPR Mashuri Saleh ingin usulan pemberian gelar itu 

direm. Alasannya, ia khawatir akan terjadi pengkultus-individuan 

terhadap Soeharto sama seperti halnya dengan Bung Karno yang 

dipuja-puja secara berlebihan dalam bentuk berbagai penghargaan.   

Akan tetapi, pandangan Mashuri ini tenggelam oleh hingar 

bingar masyarakat yang mengelu-elukan Soeharto agar diberikan 

gelar kehormatan Bapak Pembangunan. Banyak pula tokoh yang 

mendukung rencana pemberian gelar tersebut, seperti Buya 

Hamka. Mereka beralasan, dalam era pembangunan di bawah 

kepemimpinan Soeharto pembangunan ini baru dimulai."Malah 

kita baru mengenal apa arti pembangunan itu," katanya.34

Gelar Bapak pembangunan bukan hanya pembangunan 

fisik semata, tetapi juga pembangunan koperasi. Pada zaman 
Soeharto, pertumbuhan koperasi jauh lebih pesat dibanding 

zaman Soekarno. Keberhasilan Soeharto mengembangkan 

koperasi khusunya Koperasi Unit Desa (KUD) yang pada tahun 

1996 berkembang pesat menjadi 9.226 unit menjadi prestasi. 

Demikian pula keberhasilannya mendamaikan induk-induk 

koperasi dalam satu wadah. Koperasi kreditpun dikembangkan 

34 http://www.merdeka.com/peristiwa/kisah-awal-soeharto-dapat-penghargaan-bapak-

pembangunan.html diakses pada 2 Januari 2015 jam 08.00 wib
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hingga mencapai puncak pada tahun-tahin 1990an. Keberhasilan 

tersebut memicu aktivis gerakan koperasi untuk memberikan 

penghargaan sebagai Bapak Pembangunan Koperasi pada tahun 

1997.  Aktivis gerakan Koperasi yang memberikan penghargaan 

tersebut adalah aktivis yang memiliki kecenderungan kedekatan 

dengan induk-induk koperasi. Oleh karena itu di kemudian hari 

gelar ini sempat memunculkan pedebatan di antara para aktivis 

gerakan koperasi. 

e. Era Kabinet Pembangunan VII
Kabinet Pembangunan VII dibentuk berdasarkan Keputusan 

Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 1998 
tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VII, tanggal 14 

Maret 1998. Sedangkan mengenai kedudukan, Tugas, Susunan 
Organisasi, dan Tata Kerja Departemen diatur berdasarkan 

Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 61 

Tahun 1998. Kabinet ini dibekali dengan Catur Krida Kabinet, 
yang berupa:

1) Trilogi pembangunan ; stabilitas nasional, pertumbuhan dan 

pemerataan pembangunan.

2) Kemandirian ; lepas dari ketergantungan pada pihak lain 

dan percaya atas kemampuan sendiri.

3) Ketahanan nasional ; keuletan dan ketangguhan bangsa kita 

menghadapi antangan dan ancaman.

4) Persatuan dan kesatuan. 

Namun demikian, Kabinet Pembangunan VII tidak berumur 

5 tahun seperti kabinet pembangunan pada masa sebelumnya. 

Umur Kabinet Pembangunan VII kurang dari 3 (tiga) bulan yakni 

dimulai 16 Maret 1998 dan berakhir 21 Mei 1998. Singkatnya 

masa bakti ini karena gejolak krisis moneter yang tidak teratasi 

dan gelombang unjuk rasa dan kerusuhan yang memaksa tanggal 

21 Mei 1998 Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatan 

Presiden. Umur yang pendek ini tidak dapat mengukur seberapa 

jauh peran pemerintah dalam membangun dan mengembangkan 

koperasi.
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A. MASA PEMERINTAHAN BJ HABIBIE

1. Krisis Moneter dan Berhentinya Soeharto

Krisis moneter yang melanda Negara-negara di Asia Tenggara 

sejak bulan Juli 1996, juga mempengaruhi perkembangan 

perekonomian Indonesia. Krisis berawal dari devaluasi mata 

uang Bath Thailand. Krisis moneter ini menyebabkan beberapa 

negara Asia, seperti Filipina, Korea dan Malaysia mengalami 

krisis keuangan. Termasuk Indonesia dengan berimbas pada nilai 

tukar rupiah terhadap dollar. Berawal pada bulan Juli 1997, di 

Indonesia terjadi depresiasi nilai tukar rupiah, nilai rupiah terus 

merosot. 1 Dollar Amerika yang tadinya senilai dengan Rp. 2.400,- 

terus merangkak naik hingga mencapai Rp. 7000,- Rp. 12.000,- . 

Pada bulan Januari 1998, nilai tukar rupiah menyentuh hingga 

level Rp. 17.000/US Dollar, atau kehilangan 85% nilainya. Nilai 

rupiah terdepresiasi lebih dari 80 persen sejak mata uang tersebut 

diambangkan 14 Agustus 1997. Krisispun menyebar bukan hanya 

pada nilai tukar, tapi juga menjadi krisis ekonomi. Ada beberapa 

penyebab krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1997-

1998. Sistem ekonomi Indonesia yang pada awal tahun 1990-an 

sempat diperkirakan sebagai rising star sejajar dengan Singapura 

dan Korea Selatan, justru mengalami kemunduran. Kemunduran 

tersebut bukan hanya pada nilai tukar saja tetapi juga terjadi pada 

inti sistem perekonomian, yakni sistem perbankan. 

BAB IV

SEJARAH KOPERASI DI INDONESIA

ERA REFORMASI
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Semenjak Paket Oktober 1988, sektor swasta diberi kebebasan 

untuk mendirikan bank dengan berbagai kemudahan. Akibatnya 

perbankan tumbuh subur namun lemah pondasinya. Kondisi tersebut 

diperparah dengan kemudahan sektor swasta untuk mendapatkan 

pinjaman dari luar negeri. Hutang swasta yang jatuh tempo ini seakan 

mempertegas bahwa kuatnya sistem ekonomi di Indonesia ketika itu 

hanya sebatas permukaan, pondasinya masih jauh dari kuat, bahkan 

tepatnya lemah. Kondisi ekonomi Indonesia ketika itu disebut bubble 

economy atau ekonomi gelembung, artinya tidak harus menunggu 

hantaman angin besar untuk meletus, cukup terpaan angin sepoi saja 

gelembung dapat meletus.

Usaha pemerintah dengan didukung Bank Indonesia berupa 

berbagai bantuan ketika itu justru memperparah kondisi ekonomi 

dan politik. Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kepada 

perbankan berujung pada tidak dikembalikannya bantuan tersebut 

dengan dalih kredit macet. Bahkan 16 bank terpaksa harus dilikuidasi 

karena termasuk dalam kategori bank gagal. Situasi ini menimbulkan 

kepanikan di masyarakat, akibatnya masyarakat beramai-ramai 

mengambil dananya yang disimpan pada bank, terjadilah bank runs. 

Para pemilik uang melarikan uangnya, bahkan uang hasil kejahatan 

BLBI dibawa kabur ke luar negeri. Kepanikan tersebut diperparah 

dengan kebijakan pemerintah Soeharto pada tanggal 15 Januari 1998 

menandatangani letter of Intent (LoI) dengan International Monetary 

Fund (IMF). Penandatanganan ini menunjukkan seakan Presiden 

Soeharto mengingkari sendiri Catur Kridha Kabinet Pembangunan 

VII, khususnya Kemandirian, yakni lepas dari ketergantungan pada 

pihak lain dan percaya atas kemampuan sendiri.1

Inflasi pada tahun 1998 hampir menyentuh angka 78 %, 

akibatnya harga kebutuhan pokok melambung dan kemampuan 

1 Soeharto ketika itu seakan tidak punya pilihan lain untuk tidak mengambil IMF sebagai 

mitra dalam mengatasi krisis. Fakta mengejutkan dituliskan oleh Ahmad Khusaini dalam 

http://www.antaranews.com/berita/102370/imf-di-balik-kejatuhan-soeharto 

diakses 2 Februari jam 06.00 wib

 IMF di Balik Kejatuhan Soeharto?

 Kamis, 15 Mei 2008 14:26 WIB

 ... 

 “Yang dipahami orang waktu itu adalah Soeharto jatuh karena krisis ekonomi. Tapi be-

lakangan, pemahaman itu berubah seiring dengan berjalannya waktu dan bersuaranya para 
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ekonomi melemah. Kepanikan ekonomi tersebut berimbas pada 

kepanikan politik dan sosial. Kabinet Pembangunan VII yang 

baru dibentuk tidak berjalan mulus. Gelombang demonstrasi yang 

dimotori oleh mahasiswa semakin massive. Demontrasi itu di 

beberapa titik berubah menjadi kerusuhan sosial, dikenal dengan 

peristiwa Kerusuhan Mei 1998 yang terjadi pada 13 -15 Mei 1998. 

Peristiwa tersebut terjadi secara luas di Ibukota RI,  Jakarta dan 

beberapa kota lain yang menjadi magnet massa, seperti Surakarta/

Solo, Medan dan beberapa kota lain di Indonesia. Kerusuhan tersebut 

tadinya dipicu oleh meninggalnya 4 (empat) Mahasiswa Trisakti 

pada unjuk rasa 12 Mei 1998. Wujud kerusuhan ketika itu adalah 

pembakaran dan penjarahan toko dan usaha-usaha di perkotaan, 

khususnya milik etnis Tionghoa.

Tekanan masyarakat yang tadinya hanya kekecewaan terhadap 

pemerintahan berubah dengan menghendaki Soeharto lengser dari 

kursi kepresidenan RI. Aruspun berbalik. Pendukung-pendukung 

setia Soeharto, satu persatu mulai mengikuti arus ikut mengkritisi, 

bahkan sosok Harmoko yang dikenal paling loyal sekalipun terhadap 

Soeharto. Peristiwa itu terjadi ketika Harmoko sebagai Ketua 

DPR/MPR pada sore hari 18 Mei 1998, Harmoko memberikan 

keterangan pers yang meminta Presiden Soeharto secara arif dan 

bijaksana sebaiknya mengundurkan diri dari jabatan Presiden demi 

persatuan dan kesatuan bangsa. Pernyataan ini disambut gegap 

 tokoh yang terlibat memberikan analisa dan kesaksian. Analisa di balik jatuhnya Soeharto 

pun memiliki nuansa pemahaman baru. Ada pihak yang berpendapat lebih spesifik dari 
sekedar "Soeharto jatuh karena krisis ekonomi". Mereka berpendapat "Soeharto jatuh 

karena IMF?" Pendapat ini antara lain dikemukakan Prof. Steve Hanke, penasehat eko-

nomi Soeharto dan ahli masalah Dewan Mata Uang atau Currency Board System (CBS) 

dari Amerika Serikat. Menurut ahli ekonomi dari John Hopkins University itu, Amerika 

Serikat dan IMF-lah yang menciptakan krisis untuk mendorong kejatuhan Soeharto. Ini 

dibuktikan dari pengakuan Direktur Pelaksana IMF Michael Camdessus sendiri. Dalam 

wawancara "perpisahan" sebelum pensiun dengan The New York Times, Camdessus yang 

bekas tentara Prancis ini mengakui IMF berada di balik krisis ekonomi yang melanda 

Indonesia. "Kami menciptakan kondisi krisis yang memaksa Presiden Soeharto turun," 

ujarnya. Pengakuan ini tentu saja menyambar kesadaran banyak orang. Tak dinyana, krisis 

di Indonesia ternyata bukan semata kegagalan kebijakan ekonomi Soeharto, tapi juga berkat 

"bantuan" IMF. Jatuhnya Soeharto, ternyata bukan hanya karena sikut-sikutan di kalangan 

militer atau tekanan politik dalam negeri dan gerakan mahasiswa, melainkan lebih karena 

tekanan pasar keuangan internasional dan IMF.”

 ...
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gempita oleh massa mahasiswa yang telah menduduki halaman 

gedung MPR/DPR. Berselang dua hari kemudian, tepatnya 20 Mei 

1998,  14 menteri mengajukan pengunduran diri menyusul Abdul 

Latief yang sebelumnya telah mundur dari jabatannya sebagai 

Menteri Pariwisata, Seni dan Budaya. Menteri-menteri tersebut 

mengundurkan diri pada malam hari 20 Mei 1998, melalui surat 

pengunduran diri.2 

Gelombang tekanan krisis ekonomi, tekanan keamanan negara 

berupa demonstrasi dan kerusuhan, serta tekanan politik dengan 

“berkhianatnya” orang-orang dekat Soeharto pada akhirnya memaksa 

2 Berikut isi surat pengunduran diri, sebagaimana dikutip oleh laman http://id.wikipedia.

org/wiki/Kabinet_Pembangunan_VII diakses 1 Februari jam 13.00 wib:
 

 Hal: Pembentukan Kabinet Baru Jakarta 20 Mei 1998 Kepada Yth. Bapak Presiden RI

 Dengan hormat

 Bersama surat ini dengan hormat kami laporkan bahwa setelah melakukan evaluasi 

terhadap situasi akhir-akhir ini terutama di bidang ekonomi, kami berkesimpulan bahwa 

situasi ekonomi kita tidak akan mampu bertahan lebih dari 1 (satu) minggu apabila tidak 

diambil langkah-langkah politik yang cepat dan tepat sesuai dengan aspirasi yang hidup 

dan berkembang di tengah-tengah masyarakat khususnya mengenai reformasi di segala 

bidang, seperti antara lain yang direkomendasi oleh DPR-RI dengan pimpinan fraksi-fraksi 

pada hari selasa, 19 Mei 1998.

 Dalam hubungan itu kami bersepakat bahwa langkah pembentukan kabinet baru seb-

agaimana yang bapak rencanakan tidak akan menyelesaikan masalah. Oleh karena itu 

dengan segala kerendahan hati kami secara pribadi-pribadi menyatakan tidak bersedia 

diikutsertakan dalam kabinet baru tersebut.

 Sebagai anggota Kabinet Pembangunan VII kami akan tetap membantu sepenuhnya pelak-

sanaan tugas yang Bapak emban dalam menyukseskan Catur krida Kabinet Pembangunan 

VII. Atas perhatian dan perkenan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

1. Ir. Akbar Tanjung

2. Ir. Drs. AM. Hendropriyono, SH, SE, MBA

3. Prof. Dr. Ir. Ginanjar Kartasasmita

4. Ir. Giri Suseno Hadihardjono, MSME

5. Dr. Haryanto Dhanutirto

6. Prof. Dr. Ir. Justika S. Baharsjah, M.Sc

7. Dr. Ir. Kuntoro Mangkusubroto, M.Sc

8. Ir. Rachmadi Bambang Sumadhijo

9. Prof. Dr. Ir. Rahadi Ramelan, M.Sc

10. Subiakto Tjakrawedaya, SE

11. Sanyoto Sastrowardoyo, M.Sc

12. Ir. Sumahadi, MBA

13. Drs. Theo L. Sambuaga

14. Tanri Abeng, MBA. 
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Presiden Soeharto untuk mengundurkan diri. Tepatnya pada tanggal 

21 Mei 1998. Soeharto melalui pernyataan resmi menyatakan 

berhenti sebagai Presiden RI. Berakhirlah masa 32 tahun Soeharto 

berkuasa. Poses selanjutnya adalah masa transisi pemerintahan di 

bawah Presiden BJ Habibie. 3

3 Berikut kronologi lengsernya Soeharto sebagaimana dilaporkan oleh liputan khusus 

Kompas. http://lipsus.kompas.com/grammyawards/read/2008/01/27/16234932/Kro-

nologi.Kelengseran.Soeharto.Mei.1998 diakses 1 Februari jam 13.00 wib

 Bulan Mei 1998 merupakan momen penting dalam sejarah Indonesia, juga momen pen-

ting bagi Soeharto. Saat itu, dia menyatakan diri mundur dari kursi kepresidenan. 

 Berikut kronologis lengsernya Soeharto pada Mei 1998.
 

 5 Maret 1998

 Dua puluh mahasiswa Universitas Indonesia mendatangi Gedung DPR/MPR untuk me-

nyatakan penolakan terhadap pidato pertanggungjawaban presiden yang disampaikan pada 

Sidang Umum MPR dan menyerahkan agenda reformasi nasional.  Mereka diterima Fraksi 

ABRI
 

 11 Maret 1998 

Soeharto dan BJ Habibie disumpah menjadi Presiden dan Wakil Presiden

 14 Maret 1998

 Soeharto mengumumkan kabinet baru yang dinamai Kabinet Pembangunan VII.

 15 April 1998

 Soeharto meminta mahasiswa mengakhiri protes dan kembali ke kampus karena sepanjang 

bulan ini mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi swasta dan negeri melakukan berun-

jukrasa menuntut dilakukannya reformasi politik.
 

 18 April 1998

 Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima ABRI Jendral Purn. Wiranto dan 14 menteri 

Kabinet Pembangunan VII mengadakan dialog dengan mahasiswa di Pekan Raya Jakarta 

namun cukup banyak perwakilan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi yang menolak 

dialog tersebut.

 1 Mei 1998

 Soeharto melalui Menteri Dalam Negeri Hartono dan Menteri Penerangan Alwi Dachlan  

mengatakan bahwa reformasi baru bisa dimulai tahun 2003.

 2 Mei 1998

 Pernyataan itu diralat dan kemudian dinyatakan bahwa Soeharto mengatakan reformasi 

bisa dilakukan sejak sekarang (tahun 1998-red).

 4 Mei 1998

 Mahasiswa di Medan, Bandung dan Yogyakarta menyambut kenaikan harga bahan bakar 

minyak ( 2 Mei 1998 ) dengan demonstrasi besar- besaran. Demonstrasi itu berubah menjadi 

kerusuhan saat para demonstran terlibat bentrok dengan petugas keamanan. Di Universitas 

Pasundan Bandung, misalnya, 16 mahasiswa luka akibat bentrokan tersebut.

 5 Mei 1998
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 Demonstrasi mahasiswa besar - besaran terjadi di Medan yang berujung pada kerusuhan.

 9 Mei 1998

 Soeharto berangkat ke Kairo, Mesir untuk menghadiri pertemuan KTT G -15.  Ini meru-

pakan lawatan terakhirnya keluar negeri sebagai Presiden RI.

 12 Mei 1998

 Aparat keamanan menembak empat mahasiswa Trisakti yang berdemonstrasi secara damai.  

Keempat mahasiswa tersebut ditembak saat berada di halaman kampus.

 13 Mei 1998

 Mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi datang 

ke Kampus Trisakti untuk menyatakan duka cita. Kegiatan itu diwarnai kerusuhan.

 14 Mei 1998

 Soeharto seperti dikutip koran, mengatakan bersedia mengundurkan diri jika rakyat 

menginginkan. Ia mengatakan itu di depan masyarakat Indonesia di Kairo. Sementara 

itu kerusuhan dan penjarahan terjadi di beberapa pusat perbelanjaan di Jabotabek seperti 

Supermarket Hero, Super Indo, Makro, Goro, Ramayana dan Borobudur.  Beberapa dari 

bagunan pusat perbelanjaan itu dirusak dan dibakar. Sekitar 500 orang meninggaldunia 

akibat kebakaran yang terjadi selama kerusuhan terjadi.

 15 Mei 1998

 Soeharto tiba di Indonesia setelah memperpendek kunjungannya di Kairo. Ia membantah 

telah mengatakan bersedia mengundurkan diri.  Suasana Jakarta masih mencekam. Toko 

- toko banyak di tutup. Sebagian warga pun masih takut keluar rumah.

 16 Mei 1998

 Warga asing berbondong - bondong kembali ke negeri mereka. Suasana di Jabotabek masih 

mencekam.

 19 Mei 1998

 Soeharto memanggil sembilan tokoh Islam seperti Nurcholis Madjid, Abdurachman Wa-

hid, Malik Fajar, dan KH Ali Yafie. Dalam pertemuan yang berlangsung selama hampir 
2,5 jam (molor dari rencana semula yang hanya 30 menit) itu para tokoh membeberkan 

situasi terakhir, dimana eleman masyarakat dan mahasiswa tetap menginginkan Soeharto 

mundur. Permintaan tersebut ditolak Soeharto. Ia lalu mengajukan pembentukan Komite 

Reformasi. Pada saat itu Soeharto menegaskan bahwa ia tak mau dipilih lagi menjadi 

presiden. Namun hal itu tidak mampu meredam aksi massa, mahasiswa yang datang ke 

Gedung MPR untuk berunjukrasa semakin banyak.Sementara itu Amien Rais mengajak 

massa mendatangi Lapangan Monumen Nasional untuk memperingati Hari Kebangkitan 

Nasional.
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 Pidato Presiden Soeharto menyatakan berhenti 

dari jabatan Presiden RI  4

 

 20 Mei 1998

 Jalur jalan menuju Lapangan Monumen Nasional diblokade petugas dengan pagar kawat 

berduri untuk mencegah massa masuk ke komplek Monumen Nasional namun pengerahan 

massa tak jadi dilakukan. Pada dinihari Amien Rais meminta massa tak datang ke Lapangan 

Monumen Nasional karena ia khawatir kegiatan itu akan menelan korban jiwa.  Sementara 

ribuan mahasiswa tetap bertahan dan semakin banyak berdatangan ke gedung MPR / DPR. 

Mereka terus mendesak agar Soeharto mundur.
 

 21 Mei 1998

 Di Istana Merdeka, Kamis, pukul 09.05 Soeharto mengumumkan mundur dari kursi Presiden 

dan BJ. Habibie disumpah menjadi Presiden RI ketiga. (ANTARA)

4 Pidato pengunduran diri Soeharto, sumber http://id.wikipedia.org/wiki/Kejatuhan_Soe-

harto diakses 1 Februari Jam 13.30 WIB
 

 Sejak beberapa waktu terakhir, saya mengikuti dengan cermat perkembangan situasi nasional 

kita, terutama aspirasi rakyat untuk mengadakan reformasi di segala bidang kehidupan 

berbangsa dan bernegara. Atas dasar pemahaman saya yang mendalam terhadap aspirasi 

tersebut dan terdorong oleh keyakinan bahwa reformasi perlu dilaksanakan secara tertib, 

damai, dan konstitusional.

 Demi terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa serta kelangsungan pembangunan 

nasional, saya telah menyatakan rencana pembentukan Komite Reformasi dan mengubah 

susunan Kabinet Pembangunan VII. Namun, kenyataan hingga hari ini menunjukkan Komite 

Reformasi tersebut tidak dapat terwujud karena tidak adanya tanggapan yang memadai 

terhadap rencana pembentukan komite tersebut.
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2. Koperasi tahan terhadap Krisis Ekonomi

Krisis ekonomi yang berdampak pada semakin tidak 

terjangkaunya kebutuhan pokok masyarakat juga memaksa 

beberapa lembaga keuangan gulung tikar dengan cara tutup dengan 

sendirinya, pailit putusan Pengadilan Niaga atau karena dilikuidasi. 

Namun tidak semua lembaga keuangan tidak mampu berthan, 

yang membanggakan adalah tentang daya tahan koperasi dalam 

menghadapi krisis tahun 1997-1999. Koperasi yang terkelola dengan 

baik, rata-rata memiliki daya tahan yang lebih baik daripada lembaga 

keuangan yang lain dalam menghadapai krisis ekonomi ketika itu. 

Krisis ekonomi dapat disebabkan oleh salah satu atau kombinasi dari 

beberapa tipe krisis seperti krisis perbankan, krisis nilai tukar, krisis 

utangluar negeri, krisis neraca pembayaran, krisis finansial, krisis 
moneter, stock market crash, bubble economy, dan hyperinflation. 

Krisis ekonomi dapat menyebabkan reaksi ekonomi yang pada 

akhirnya akanmenyebabkan stagnasi, resesi, depresi, pengangguran, 

kerugian, kelaparan, kematian. 5 

 Dalam keinginan untuk melaksanakan reformasi dengan cara sebaik-baiknya tadi, 

saya menilai bahwa dengan tidak dapat diwujudkannya Komite Reformasi, maka pe-

rubahan susunan Kabinet Pembangunan VII menjadi tidak diperlukan lagi. Dengan 

memperhatikan keadaan di atas, saya berpendapat sangat sulit bagi saya untuk dapat 

menjalankan tugas pemerintahan negara dan pembangunan dengan baik. Oleh karena 

itu, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 8 UUD 1945 dan secara sungguh-sungguh 

memperhatikan pandangan pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi yang ada di 

dalamnya, saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai 

Presiden RI terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari Kamis, 21 Mei 1998. 

Pernyataan saya berhenti dari jabatan sebagai Presiden RI saya sampaikan di hadapan 

saudara-saudara pimpinan DPR dan juga adalah pimpinan MPR pada kesempatan silatur-

ahmi. Sesuai Pasal 8 UUD 1945, maka Wakil Presiden RI, Prof. Dr. Ing. BJ Habibie yang 

akan melanjutkan sisa waktu jabatan Presiden/Mandataris MPR 1998-2003. Atas bantuan 

dan dukungan rakyat selama saya memimpin negara dan bangsa Indonesia ini saya ucapkan 

terima kasih dan minta maaf bila ada kesalahan dan kekurangan-kekurangannya semoga 

bangsa Indonesia tetap jaya dengan Pancasila dan UUD 1945.

 Mulai hari ini pula Kabinet Pembangunan VII demisioner dan kepada para menteri saya 

ucapkan terima kasih. Oleh karena keadaan tidak memungkinkan untuk menyelenggara-

kan pengucapan sumpah di hadapan DPR, maka untuk menghindari kekosongan pimpinan 

dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, kiranya saudara wakil presiden sekarang 

juga akan melaksanakan sumpah jabatan presiden di hadapan Mahkamah Agung RI.

5 Ascarya (2011). “How to Eradicate Inflation underDual Monetary System: The Case of 
Indonesia”. paper has presented in 8thInternational Conference on Tawhidi Methodology 

Applied to MicroenterpriseDevelopment. IEF-Trisakti. Jakarta 7-8 January 2011. - See 

more at: http://jurnalekis.blogspot.com/2011/11/mengapa-bank-syariah-relatif-lebih.

html#sthash.09nmoLYl.dpuf
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Usaha-usaha dengan melibatkan modal besar ketika itu tidak 

sanggup menghadapi krisis. Harga bahan baku impor yang menjadi 

bahan pokok utama perusahaan padat modal meningkat secara 

drastis, biaya cicilan utang meningkat seiring dengan naiknya nilai 

dollar terhadap rupiah. Sektor perbankan yang digadang-gadang 

sebagai penyelamat justru berjatuhan. Agak berbeda kondisinya 

dengan koperasi. Setidaknya ada tiga (3) alasan yang membuat 

koperasi mampu bertahan dari hantaman krisis ekonomi ketika itu, 

antara lain :

a. Koperasi adalah Kumpulan Anggota

Mengenai daya tahan koperasi terhadap tantangan ekonomi 

sebenarnya sudah diingatkan oleh bapak Koperasi, Moh. Hatta 

pada tahun 1970-an. Bung Hatta mengkritik eksistensi koperasi-

koperasi Indonesia yang lebih nampak berkembang sebagai 

kumpulan pengurus, bukan kumpulan anggota. Bahkan KUD 

pada tahun-tahun itu hanya sebagai penyalur fasilitas pemerintah 

kepada masyarakat desa. Kritikan dari Bung Hatta ini dijawab 

oleh pemerintah dengan melakukan berbagai pembenahan. 

Sambil terus beroperasi, koperasi-koperasi mulai merapikan 

keanggotaan, khususnya KUD. KUD mendaftar anggota dari 

para petani yangg kehidupan kesehariannya sangat bergantung 

pada asset KUD, mulai dari yang memanfaatkan gudang dan 

lantai jemur gabah, mesin penggiling gabah, memanfaatkan 

pinjaman KUD untuk pembelian bibit atau membeli pupuk.  Oleh 

karena itu ketika hantaman krisis ekonomi tahun 1997 koperasi 

yang memiliki daya tahan pada umumnya adalah mereka yang 

keanggotaannya sudah disusun dan dirapikan. Beberapa KUD 

terhantam oleh krisis karena tidak memaksimalkan potensi 

anggota, namun KUD yang memaksimalkan potensi anggota 

pada kenyataannya dapat bertahan.

Karakteristik koperasi sebagai lembaga keuangan yang 

merupakan kumpulan anggota ini berbeda dengan lembaga 

keuangan yang lain, sebagai contoh bank. Eksistensi perbankan 

merupakan kumpulan modal, sehingga ketika modal tersebut 

dioperasikan dalam bentuk usaha dan kemudian macet dengan 

berbagai sebab dan alasan (sebagai contoh karena kredit macet), 

maka macetlah usaha inti perbankan. Namun berbeda dengan 

koperasi, resiko kredit macet sedini mungkin dicegah karena 

karakteristik koperasi adalah milik anggota, dari dan untuk 
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anggota. Etika keanggotaan inilah yang tidak dimiliki oleh 

sektor perbankan.

b. Usaha Riil

Selain masalah keanggotaan, perbedaan koperasi dengan 

lembaga keuangan yang lain adalah kedekatan koperasi dengan 

sektor usaha riil masyarakat. Konsekuensi koperasi sebagai 

kumpulan anggota adalah anggota dalam koperasi itu sendiri 

yang menghidupi koperasi begitu pula sebaliknya. Artinya 

koperai berada di tengah-tengah usaha maupun kepentingan 

anggota, oleh karena itu koperasi memiliki tanggung jawab 

untuk memajukan usaha anggota. Disinilah peran koperasi 

langsung bersentuhan dengan sektor riil. Koperasi menjadi 

badan usaha yang mengerti betul kebutuhan dan kepentingan 

anggota. Sektor-sektor riil yang menjadi usaha koperasi dalam 

memberikan kebutuhan anggota tersebut antara lain, adalah 

menyediakan kredit dalam skala kecil, menengah dan riil, 

kegiatan pemasaran atau pertokoan, jual beli dan lain-lain.

c. Fleksibilitas Aturan

Berbeda dengan aturan perbankan maupun lembaga keuangan 

yang lain, standar aturan koperasi relatif lebih fleksibel. Namun 
demikian fleksibilitas aturan ini harus tetap dikaitkan dan 

diasumsikan dengan moral pengurus atau pengelola koperasi 

yang baik. Karena sebagai lembaga intermediasi keuangan 

aturan yang longgar tetap berpotensi munculnya moral hazard 

dari pengelola koperasi.

Pada dasarnya inti dari daya tahan terhadap krisis ini 

adalah bahwa usaha riil (khususnya usaha kecil) sangat anti 

dengan kekakuan aturan perbankan. Celah ini dimanfaatkan 

oleh koperasi dengan memperbanyak anggota dari usaha-

usaha yang tidak well known/well educated tentang perbankan. 

Sehingga mereka relatif menjauhi perbankan, padahal usaha 

kecil tersebut riil dan memiliki potensi kredit lancar. Koperasi, 

khususnya koperasi kredit telah diketahui kemampuannya dalam 

melakukan intermediasi keuangan, khususnya menyediakan 

dana bagi kredit usaha kecil yang relatif tabu dengan dan 

ketidakpastian dari daya tarik bunga bank.  Peran Koperasi 

Simpan Pinjam dalam menyediaan dana yang relatif mudah bagi 
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anggotanya dibandingkan dengan prosedur yang harus ditempuh 

untuk memperoleh dana dari bank. Selain itu secara geografis 
keberadaan koperasi yang lebih bisa menjangkau masyarakat 

riil, khususnya di pedesaan adalah juga menjadi keuntungan 

tersendiri.

3. Pengembangan Koperasi pada Masa BJ Habibie

a. Kabinet Reformasi Pembangunan

Pemerintahan BJ Habibie menanggung beban yang tidak 

ringan, selain ekspektasi APBN 1998 yang begitu tinggi namun 

terpaan krisis ekonomi tahun 1997, menunjukkan ekspektasi 

Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tersebut hanya 

menjadi catatan haluan saja. Sebagaimana diketahui bahwa 

GBHN tahun 1998 ditetapkan berdasarkan KETETAPAN 

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK 

INDONESIA NOMOR: II/MPR/1998 TENTANG GARIS-

GARIS BESAR HALUAN NEGARA. 

Di dalam GBHN tersebut titik berat Pembangunan 

Jangka Panjang Kedua diletakkan pada bidang ekonomi, yang 

merupakan penggerak utama pembangunan. Pembangunan 

ekonomi diharapkan dapat terwujudnya perekonomian yang 

mandiri dan andal sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan, 

berdasarkan demokrasi ekonomi yang berlandaskan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar 1945 dengan peningkatan kemakmuran 

rakyat yang makin merata, pertumbuhan yang cukup tinggi, dan 

stabilitas nasional yang mantap, bercirikan industri yang kuat 

dan maju, pertanian yang tangguh, koperasi yang sehat dan kuat, 

serta perdagangan yang maju dengan sistem distribusi yang 

mantap, didorong oleh kemitraan usaha yang kukuh antara badan 

usaha koperasi, negara, dan swasta serta pendayagunaan sumber 

daya alam yang optimal yang kesemuanya didukung oleh sumber 

daya manusia yang berkualitas, maju produktif, dan profesional, 

iklim usaha yang sehat serta pemanfaatan ilmu pengetahuan 

dan teknologi dan terpeliharanya kelestarian fungsi lingkungan 

hidup. Pembangunan ekonomi diarahkan pada terwujudnya 

perekonomian nasional yang mandiri dan andal berdasarkan 

demokrasi ekonomi untuk meningkatkan kemakmuran seluruh 

rakyat secara selaras, adil, dan merata. Dengan demikian 

pertumbuhan ekonomi harus diarahkan untuk meningkatkan 
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pendapatan masyarakat serta mengatasi ketimpangan ekonomi 

dan kesenjangan sosial.

GBHN inipun memberikan titik tekan pada pembangunan 

dan pembinaan koperasi dalam rangka ini perlu lebih diberikan 

perhatian kepada usaha untuk membina dan melindungi usaha 

kecil dan tradisional serta golongan ekonomi lemah pada 

umumnya. Arah pembangunan dan pembinaaan koperasi perlu 

diarahkan untuk mewujudkan koperasi sebagai badan usaha 

dan sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang sehat, 

tangguh, kuat, dan mandiri serta sebagai sokoguru perekonomian 

nasional, yang merupakan wadah untuk menggalang kemampuan 

ekonomi rakyat di semua kegiatan perekonomian nasional, 

sehingga mampu berperan utama dalam meningkatkan kondisi 

ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Berkaitan dengan itu, perlu 

ditingkatkan dengan sungguh-sungguh penataan koperasi, usaha 

negara, dan usaha swasta agar masing-masing melaksanakan 

fungsi dan peranannya dalam perekonomian nasional yang 

didasarkan pada demokrasi ekonomi berlandaskan Pancasila. 

Pembangunan ekonomi secara bertahap harus ditata dalam 

peraturan perundang-undangan. Pertumbuhan ekonomi harus 

didukung oleh peningkatan produktivitas dan efisiensi serta 
sumber daya manusia yang berkualitas. Pembangunan industri 

dan pertanian serta sektor produktif lainnya ditingkatkan dan 

diarahkan untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang 

cukup tinggi. 6

Krisis ekonomi yang berujung pada berhentinya Soeharto 

membuat BJ Habibie harus memutar pikiran dan energi untuk 

mendapatkan orang-orang terbaik dalam menjalankan roda 

pemerintahan sekaligus memulihkan ekonomi. Habibie diambil 

sumpah sebagai Presiden RI yang ke-3 di Istana Merdeka. 

Tantangan yang paling dekat dihadapi oleh Habibie adalah 

memulihkan kondisi politik dan ekonomi. Untuk itu Habibie. 

Habibie bertindak cepat, kabinet segera dilantik pada tangal 

23 Mei 1998 berdasarkan Keppres Nomor 122/M Tahun 

1998 tentang Kabinet Reformasi Pembangunan. Kabinet 

ini disebut juga sebagai kabinet pada masa transisi, karena 

6 Lihat KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONE-

SIA NOMOR : II/MPR/1998 TENTANG GARIS-GARIS BESAR HALUAN NEGARA
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hanya pemerintahan hanya sampai 20 Oktober 1999 sebelum 

BJ Habibie kemudian digantikan oleh KH Abdurrahman 

Wahid. Kabinet Reformasi Pembangunan terdiri dari sejumlah 

menteri koordinator, sejumlah menteri pemimpin departemen, 

sejumlah menteri negara, Sekretaris Negara, dan Jaksa Agung. 

Rapat kabinet pertama, 25 Mei 1998, berhasil menyepakati 

pembentukan komite untuk merancang undang-undang politik 

yang lebih longgar, merencanakan pemilu dalam waktu satu 

tahun dan menyetujui masa jabatan presiden maksimal dua 

periode. 

Dalam bidang koperasi, Menteri yang berhubungan dengan 

koperasi ketika itu adalah Adi Sasono, yang menjadi Menteri 

Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Untuk melaksanakan 

pekerjaan dalam membangun dan membina koperasi berdasarkan 

ekonomi kerakyatan.  Adi Sasono adalah tokoh penggerak 

ekonomi rakyat, aktif di ICMI (Ikatan Cendikiawan Muslim 

Indonesia) dan tokoh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Selain 

itu Adi Sasono juga dikenal sebagai tokoh Dewan koperasi 

Indonesia (DEKOPIN). Pada masa kepemimpinan Adi Sasono, 

banyak program yang disalurkan oleh pemerintah melalui 

koperasi untuk menggerakkan ekonomi rakyat, khususnya yang 

padat karya berupa ekonomi kecil maupun menengah. Gagasan 

yang dikembangkan oleh Adi Sasono ketika itu adalah ekonomi 

kerakyatan.

Pada masa Habibie pula, tepatnya pada tanggal 24 Maret 

1999 ditetapkan Kepres No. 24 tahun 1999 tentang Pengesahan 

Perubahan Anggaran Dasar Dewan Koperasi Indonesia. Keppres 

ini merupakan penyempurnaan terhadap Anggaran Dasar 

yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 

21 Tahun 1997 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Dewan 

Koperasi Indonesia. Penetapan Keppres ini didasarkan pada 

usaha meningkatkan peranan Dewan Koperasi Indonesia untuk 

mengembangkan Koperasi sebagai soko guru perekonomian 

nasional, dimana pembahasan penyempurnaan ini dilakukan 

melalui Rapat Anggota Dekopin pada tanggal 24 September 

1998, yang dibahas lebih lanjut dalam Temu Nasional Gerakan 

Koperasi (TUNASKOP) pada tanggal 23 dan 24 Nopember 

1998. Sebenarnya Keppres ini lebih pada membatalkan Keppres 

21 tahun 1997 yang merupakan produk Bamuskopin pimpinan 
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Sri Mulyono Herlambang. Sehingga dengan Keppres 1998 

ini mengembalikan fungsi Dekopin seperti pada eranya Sri 

Edi Swasono sebelum berkonflik dengan Bamuskopin. Pada 
Munaskop tahun 1999, terpilih H.M. Nurdin Halid terpilih 

sebagai Ketua Dekopin untuk periode 1999 – 2004.

b. Ekonomi Kerakyatan ala Adi Sasono

Dalam konsep ekonomi kerakyatan, Adi Sasono 

selaku Menteri Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah 

be rusaha  membag i  a se t  ekonomi  kepada  r akya t  

miskin melalui koperasi. Tujuannya adalah menggerakkan roda 

ekonomi rakyat melelui koperasi sebagai elan vital gerakannya, 

pendanaannya diambilkan dari pemasukan negara. Ide mengenai 

konsep ekonomi kerakyatan sebenarnya bukanlah barang baru, 

Adi Sasono telah memulainya sejak tahun 1970-an, namun ketika 

itu belum banyak didengarkan.

Ekonomi rakyat adalah kegiatan atau mereka yang 

berkecimpung dalam kegiatan produksi untuk memperoleh 

pendapatan bagi kehidupannya. Mereka itu adalah petani kecil, 

nelayan, peternak, pekebun, pengrajin, pedagang kecil dan 

lain-lain, yang modal usahanya merupakan modal  keluarga 

(yang kecil), dan pada umumnya tidak menggunakan tenaga 

kerja dari luar keluarga. Kendati potensinya luar biasa 

besarnya namun akses untuk mengembangkan dirinya terbentur 

pada persoalan fundamental baik yang bersifat internal 

maupun eksternal. Menurut Adi Sasono, ekonomi kerakyatan 

merupakan ekonomi partisipatif yang memberikan akses 

yang fair dan adil bagi seluruh lapisan masyarakat di dalam 

proses produksi, distribusi, dan konsumsi nasional tanpa harus 

 mengorbankan fungsi sumberdaya manusia dan lingkungan 

sebagai pendukung kehidupan masyarakat. Sebab falsafah 

ekonomi rakyat itu sendiri menurutnya adalah kegiatan yang 

dilaksanakan dari rakyat,oleh rakyat, dan sebesar-besarnya bagi 

kemakmuran rakyat.7

Tantangan dalam mengembangkan koperasi melalui ekonomi 

kerakyatan ketika itu tidaklah ringan. Sistem ekonomi kerakyatan 

7 Adi Sasono dalam Fahrur Rozy, Konsep Ekonomi Kerakyatan Moh Hatta. Tesis Dipublikasikan.

IAIN Walisongo. 2005. Hlm. 7
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melalui koperasi harus berhadap-hadapan dengan ekonomi pasar 

yang sama sekali menentang campur tangan pemerintah, sistem 

ini banyak dianut oleh sebagian besar ahli ekonomi kita didukung 

oleh Bank Dunia dan Moneter Internasional (IMF). Apabila 

sistem ekonomi pasar tidak dikendalikan maka yang terjadi 

adalah dominasi para konglomerat, sementara usaha kecil dan 

menengah hanya melihat aktivitas ekonomi saja. Selain itu 

tantangan pengangguran yang meningkat, harga kebutuhan 

pokok yang melambung mengharuskan masyarakat tetap harus 

bekerja. Solusinya adalah pekerjaan padat karya yang difasilitasi 

melalui sistem ekonomi kerakyatan.

Namun demikian, tantangan yang dihadapi oleh 

koperasi dalam menopang ekonomi kerakyatan sangat berat. 

Sederhananya, koperasi melawan arus utama yang sudah sangat 

mainstream. Sehingga apabila akan melawan sistem ekonomi 

pasar, koperasi harus bergerilya atau bekerja dalam senyap. 

Apabila berhadap-hadapan, mengharapkan dukungan dari satu 

departemen dalam pemerintahan saja (Departemen Koperasi) 

tentu sangat tidak memadai. Sebagai contoh ketika Adi Sasono 

mendobrak dominasi distribusi minyak goreng dari Bulog yang 

kemudian dialihkan kepada Induk Koperasi Pedagang Pasar 

(Inkoppas). Lisensi distribusi minyak goreng beralih menjadi 

milik koperasi, tetapi yang terjadi kemudian justru minyak 

goreng menghilang dari pasar, kalaupun ada harganya sudah naik 

berkali lipat. Para pengusaha yang sebelumnya bermain di jalur 

distribusi minyak tidak rela apabila lahan mereka diambil alih 

oleh koperasi, sebagai akibatnya mereka menciptakan kegaduhan 

dengan memanfaatkan konflik elit ketika itu., khususnya antara 
Bulog dan Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. 

Sehingga masa bulan madu koperasi dengan minyak goreng 

tidak bertahan lama. Presiden habibie pun kemudian mencabut 

monopoli distribusi oleh Inkopas tersebut. Persoalan lain yang 

dihadapi Adi Sasono dalam mengembangkan dan membina 

koperasi adalah eksistensi koperasi dibajak oleh para pejabat 

dan konglomerat. Sebagai contoh ketika akan ada dana stimulan 

buat pengelolaan koperasi, tiba-tiba saja ribuan koperasi berdiri. 

Bisa ditebak siapa yang dapat mendirikan koperasi dalam waktu 

singkat, tentu adalah para pemilik modal.

library.uns.ac.iddigilib.uns.ac.id



Hukum Koperasi
Dalam Potret Sejarah di Indonesia

189

Ketiadaan kesatupaduan pemerintah dalam mendukung 

eksistensi ekonomi kerakyatan menjadikan sitem ekonomi ker-

akyatan hanya menjadi slogan tanpa aksi. Slogan ini akan populer 

ketika momentum politik (pemilu) berlangsung dan kembali 

redup setelahnya.

B. MASA PRESIDEN ABDURRAHMAN WAHID

1. Amanat Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1999

Arahan pembangunan dan pengembangan koperasi pada era 

pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid terdapat di dalam Garis-

Garis Besar Haluan negara (GBHN)  tahun 1999-2004 yang ditetapkan 

pada tanggal 19 Oktober 1999 oleh Majelis Permusyawaratan 

Rakyat (MPR) yang saat itu diketuai oleh Prof. Dr. H.M. Amien 

Rais. Ketetapan tersebut tertuang di dalam Ketetapan MAJELIS 

PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR IV/MPR/1999 tentang GARIS-GARIS BESAR HALUAN 

NEGARA TAHUN 1999 – 2004.

Pesan tentang pembangunan koperasi secara tersirat terdapat di 

dalam arah/haluan ekonomi angka 1 - 5, takni tentang pengembangan 

ekonomi kerakyatan dalam menghadapai ekonomi global. GBHN 

menekankan tentang perlunya:

1) Mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu 

pada mekanisme pasar yang berkeadilan dengan prinsip 

persaingan sehat dan memperhatikan pertumbuhan ekonomi, 

nilai-nilai keadilan, kepentingan sosial, kualitas hidup, 

pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan 

sehingga terjamin kesempatan yang sama dalam berusaha dan 

bekerja, perlindungan hak-hak konsumen, serta perlakuan yang 

adil bagi seluruh masyarakat.

2) Mengembangkan persaingan yang sehat dan adil serta 

menghindarkan terjadinya struktur pasar monopolistik dan 

berbagai struktur pasar yang distortif, yang merugikan 

masyarakat.

3) Mengoptimalkan peranan pemerintah dalam mengoreksi 

ketidaksempurnaan pasar dengan menghilangkan seluruh 

hambatan yang mengganggu mekanisme pasar, melalui regulasi, 

layanan publik, subsidi dan insentif, yang dilakukan secara 
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transparan dan diatur dengan undang-undang.

4) Mengupayakan kehidupan yang layak berdasarkan atas 

kemanusiaan yang adil bagi masyarakat, terutama bagi fakir 

miskin dan anak-anak terlantar dengan mengembangkan 

sistem dana jaminan sosial melalui program pemerintah serta 

menumbuh kembangkan usaha dan kreativitas masyarakat yang 

pendistribusiannya dilakukan dengan birokrasi yang efektif dan 

efisien serta ditetapkan dengan undang-undang.
5) Mengembangkan perekonomian yang berorientasi global sesuai 

kemajuan teknologi dengan membangun keunggulan kompetitif 

berdasarkan keunggulan komparatif sebagai negara maritim 

dan agraris sesuai kompetensi dan produk unggulan di setiap 

daerah, terutama pertanian dalam arti luas, kehutanan, kelautan, 

pertambangan, pariwisata, serta industri kecil dan kerajinan 

rakyat.

Bahwa tanggung jawab koperasi dalam era reformasi 

sekarang adalah kemampuannya dalam mendukung perekonomian 

nasional, khususnya dalam mendorong pengembangan usaha 

kecil, meningkatkan sarana pengembangan partisipasi masyarakat 

dalam pembangunan, serta sebagai sarana elaborasi harmonisasi di 

masyarakat akibat kesenjangan ekononi yang merupakan dampak 

dari tidak meratanya pembangunan. Hal tersebut dikuatkan dengan 

arah dan haluan GBHN yang secara tersurat mengatur dan menyebut 

koperasi terdapat di dalam haluan ekonomi angka 11, 12, 13, 20 dan 

22. Ketentuan tersebut yakni:

11) Memberdayakan pengusaha kecil, menengah, dan 

koperasi agar lebih efisien, produktif dan berdaya saing 
dengan menciptakan iklim berusaha yang kondusif dan 

peluang usaha yang seluas-luasnya. Bantuan fasilitas dari 

negara diberikan secara selektif terutama dalam bentuk 

perlindungan dari persaingan yang tidak sehat, pendidikan 

dan pelatihan, informasi bisnis dan teknologi, permodalan, 

dan lokasi berusaha.

12) Menata Badan Usaha Milik Negara secara efisien, transparan, 
dan profesional terutama yang usahanya berkaitan dengan 

kepentingan umum yang bergerak dalam penyediaan fasilitas 

publik, industri pertahanan dan keamanan, pengelolaan aset 

strategis, dan kegiatan usaha lainnya yang tidak dilakukan 

oleh swasta dan koperasi. Keberadaan dan pengelolaan 
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Badan Usaha Milik Negara ditetapkan dengan undang-

undang.

13) Mengembangkan hubungan kemitraan dalam bentuk 

keterkaitan usaha yang saling menunjang dan menguntungkan 

antara koperasi, swasta dan Badan Usaha Milik Negara, 

serta antara usaha besar, menengah dan kecil dalam rangka 

memperkuat struktur ekonomi nasional.

20) Meningkatkan penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan 

ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk teknologi bangsa 

sendiri dalam dunia usaha, terutama usaha kecil, menengah, 

dan koperasi guna meningkatkan daya saing produk yang 

berbasis sumber daya lokal.

22) Mempercepat penyelamatan dan pemulihan ekonomi guna 

membangkitkan sektor riil terutama bagi pengusaha kecil, 

menengah dan koperasi melalui upaya pengendalian laju 

inflasi, stabilisasi kurs rupiah pada tingkat yang realistis, 
dan suku bunga yang wajar serta didukung oleh tersedianya 

likuiditas sesuai kebutuhan.

2. Kabinet Abdurrahman Wahid

Masa pemerintahan Abdurrahman Wahid sebagai Presiden RI 

tidak berlangsung utuh 5 tahun, yakni dimulai pada 20 Oktober 

1999 dan berakhir pada Sidang Istimewa MPR pada 23 Juli 2001. 

Abdurrahman Wahid digantikan oleh Megawati Soekarnoputri.  

Pada masa Abdurrahman Wahid tidak banyak yang dilakukan 

dalam pengembangan dan pembinaan koperasi. Pada masa ini 

lebih banyak terjadi kegaduhan politik. Kabinet yang diberi nama 

Kabinet Persatuan Nasional dibentuk pada awalnya berdasarkan 

Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 355/M Tahun 1999, 

tertanggal 26 Oktober 1999 tentang Pembentukan Kabinet periode 

tahun 1999-2004. Namun demikian berbagai kegaduhan akibat 

gaya kepemimpinan Presiden yang menimbulkan pro dan kontra. 

Sedikitnya sudah 9 kali dalam masa pemerintahannya melakukan 

reshuflle kabinet dengan berbagai alasan. Ketika itu Kementrian 

Koperasi bernama Menteri Negara Koperasi, dan Pengusaha Kecil 

Menengah yang dijabat oleh Zarkasi Nur, sejak 26 Oktober 1999 

hingga 9 Agustus 2001. 
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C. MASA PEMERINTAHAN MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Megawati dilantik menjadi Presiden RI kelima melalui Sidang 

Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat (SI MPR) pada 23 Juli 

2001. SI MPR diadakan karena kontroversi politik antara Abdurrahman 

Wahid dan DPR yang berujung pada Dekrit Presiden yang tidak diakui 

oleh DPR/MPR. Ketika itu pula dipilih oleh MPR Hamzah Haz sebagai 

Wakil Presiden mendampingi Megawati.  Megawati membentuk Kabinet 

Gotong Royong yang dilantik pada 10 Agustus 2001 dan masa baktinya 

berakhir pada 20 Oktober 2004. Pembentukan kabinet ini di dasarkan 

pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001. 

Pada kabinet Gotong Royong pengelolaan koperasi berada dibawah 

Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang dipimpin oleh 

Ali Marwan Hanan.

Panduan pengembangan, pembangunan dan pembinaan koperasi 

menggunakan GBHN tahun 1999. Namun demikian perkembangan 

penguatan regulasi mengenai koperasi pada masa Megawati mengalami 

stagnasi. Bahkan ekonomi kerakyatan yang menjadi aksi riil gerakan 

koperasi, sempat diragukan sendiri oleh Presiden Megawati. Pernyataan 

tersebut secara tersirat disampaikannya pada pidato kenegaraan 16 

Agustus 2001, Presiden Megawati, mengungkapkan keraguannya atas 

konsep ekonomi kerakyatan atau ekonomi rakyat. Menurutnya, ekonomi 

kerakyatan sesungguhnya belum jelas benar pengertian lingkup, dan isi 

konsepnya. Bahkan, masih bersifat ”membingungkan” masyarakat. 8 

Sebenarnya geliat usaha koperasi pada masa ini juga mengalami 

peningkatan dibanding pada periode sebelumnya. Namun demikian 

peningkatan tersebut tidak sebanding dengan perhatian pemerintah yang 

lebih besar pada sektor ekonomi kelas kakap. Makro ekonomi memiliki 

keberpihakan yang berlebih kepada pasar ekonomi liberal dibanding 

kepada ekonomi kerakyatan koperasi, penjualan BUMN adalah salah 

satu bentuk keberpihakan tersebut.

D. MASA PEMERINTAHAN SOESILO BAMBANG YUDHOYONO

1. Kabinet Indonesia Bersatu 

Susilo Bambang Yudhoyono menjabat sebagai Presiden Republik 

8 M. Alfan Alfian. Terpinggirnya Ekonomi Kerakyatan. Artikel. Sinar Harapan, Senin, 22 

Oktober 2001
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Indonesia 2 (dua) periode, periode pertama (jilid 1) tahun 2004-2009 

dan periode kedua (jilid 2) tahun 2009-2014.

a. Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 1

Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden didampingi 

Muhammad Jusuf Kalla membentuk Kabinet dengan nama 

Kabinet Indonesia Bersatu (KIB), yang dilantik berdasarkan 

Keputusan Presiden RI Nomor 187/M Tahun 2004. Masa 

kerja KIB adalah sejak 21 Oktober 2004 dan berakhir pada 20 

Oktober 2009. Namun demikian, kabinet ini mengalamibeberapa 

reshuflle. Pertama pada 5 Desember 2005 dan kedua pada 7 

Mei 2007. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan 

Menengah ketika itu dijabat oleh Surya Dharma Ali.

Mengacu pada Renstra (Rencana dan Strategi) Kementerian 

Koperasi dan UKM 2004-2009 bahwa berdasarkan Peraturan 

Presiden Republik Indonesia Nomor 09/M/2005 tanggal 31 

Januari 2005, kedudukan Kementerian Koperasi dan UKM 

adalah unsur pelaksana pemerintah dengan tugas membantu 

Presiden untuk mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan 

koordinasi pelaksanaan kebijakan pemberdayaan Koperasi 

dan UMKM di Indonesia. Tugas Kementerian Koperasi dan 

UKM adalah merumuskan kebijakan dan mengkoordinasikan 

perencanaan, pelaksanaan, pemantauan serta pengendalian 

pemberdayaan koperasi dan UMKM di Indonesia. Sesuai 

dengan kedudukan, tugas dan fungsinya Kementerian Koperasi 

dan UKM telah menetapkan visi, yaitu : Menjadi Lembaga 

Pemerintah yang kredibel dan efektif untuk mendinamisasi 

pemberdayaan koperasi dan UMKM dalam rangka meningkatkan 

produktivitas, daya saing dan kemandirian.

b. Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2

Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2 adalah kabinet era Presiden 

Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden RI periode kedua, 

namun dengan Wakil Presiden bukan lagi Muhammad Jusuf 

Kalla  sebagai Wakil Presiden, tetapi berpasangan dengan 

Wakil Presiden Boediono. Susunan Kabinet Indonesia Bersatu 

II diumumkan oleh Presiden SBY pada 21 Oktober 2009 dan 

dilantik sehari setelahnya, 22 Oktober 2009. Menteri Koperasi 

dan Usaha Kecil dan Menengah, dijabat oleh Syarifuddin 

Hasan, yang bertugas sejak 22 Oktober 2009 dan mundur karena 
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terpilih sebagai anggota DPR RI, 1 Oktober 2014. Posisinya 

hingga 20 Oktober 2014 digantikan oleh Muhammad Lutfi 

sebagai Pelaksana Tugas.  Muhammad Lutfi ketika itu juga 

sebagai Menteri Perdagangan yang  menggantikan Gita 

Wiryawan sejak  14 Februari 2014.

2. Kredit Usaha Rakyat

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah program unggulan 

pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dalam mendorong 

usaha kecil, mikro, menengah dan koperasi. Program KUR adalah 

model kredit/pembiayaan dalam bentuk pemberian modal kerja dan 

investasi kepada Usaha Mikro Kecil Menengah Koperasi (UMKM-K) 

untuk usaha produktif yang didukung fasilitas penjaminan. KUR 

adalah program yang dicanangkan oleh pemerintahan SBY. Terdapat 

tiga (3) pihak yang terlibat aktif dalam mendukung program KUR, 

yakni Bank Indonesia (BI), Departemen Teknis (Departemen 

Keuangan, Departemen Pertanian, Departemen Kehutanan, 

Departemen Kelautan dan Perikanan, Departemen Perindustrian, dan 

Kementerian Koperasi dan UKM) dan UMKM-K sebagai pengguna/

nasabah. Pendanaan KUR sepenuhnya berasal dari dana bank. Peran 

Pemerintah adalah memberikan penjaminan terhadap resiko kredit 

macet KUR sebesar-besarnya 80% dari plafon kredit untuk sektor 

pertanian, kelautan dan perikanan, kehutanan, dan industri kecil, 

dan 70% dari plafon kredit  untuk sektor lainnya. Sementara sisanya 

sebesar 20%-30 % ditanggung oleh bank pelaksana.  Lembaga 

penjamin kredit diantaranya, yaitu PT Jamkrindo dan PT Askrindo. 

KUR diluncurkan pada 5 Nopember 2007 di Kantor Pusat BRI. 

Peluncuran dihadiri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, sejumlah 

menteri kabinet Indonesia Bersatu, kalangan perbankan, serta 

nasabah UMKM dan koperasi. 

Adapun beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi 

landasan hukum Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR), yaitu diatur 

di dalam: 

a. Instruksi Presiden (Inpres) No. 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan 

Pemerintah melalui percepatan pengembangan sektor riil dan 

pemberdayaan UMKM. Dalam upaya untuk lebih mempercepat 

pengembangan sektor riil dan pemberdayaan usaha mikro, 

kecil dan menengah guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi 

nasional, dan sebagai kelanjutan Instruksi Presiden Nomor 3 
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Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi. 

b. Instruksi Presiden (Inpres) No. 5 Tahun 2008 tentang 

Fokus Program Ekonomi tahun 2008-2009 untuk menjamin 

implementasi atau percepatan pelaksanaan KUR.

c. Peraturan Presiden (Perpres)  No. 2 Tahun 2008 tentang Lembaga 

Penjaminan Bahwa usaha penjaminan yang dilakukan oleh 

Lembaga Penjaminan selama ini belum cukup diatur berdasarkan 

prinsip-prinsip usaha penjaminan yang prudent, transparan serta 

memberikan kepastian hukum; 

d. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 135/PMK.05/2008 

tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat. Bahwa dalam 

rangka mengembangkan Kredit Usaha Rakyat kepada Usaha 

Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi secara berkelanjutan 

telah ditandatangani Addendum II Nota Kesepahaman Bersama 

(Memorandum of Understanding) tentang Penjaminan Kredit/

Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah Dan 

Koperasi; 

e. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 

5 Tahun 2008 tentang Komite Kebijakan Penjaminan Kredit/

Pembiayaan bagi UMKMK 

Koperasi sebagai lembaga pengguna sekaligus perantara/

intermediasi keuangan mendapat suntikan cukup segar dengan 

adanya dana KUR. Koperasi tadinya mengandalkan dana pihak 

ketiga/nasabah sebagai dana berputar selain modal, dengan 

adanya KUR koperasi menjadi bergairah kembali. Program KUR 

diperuntukkan untuk masyarakat yang ingin berwirausaha dari usaha 

kecil dan menengah. 

3. Lahirnya UU No 17 tahun 2012 yang mengganti UU No 25 tahun 

1992 tentang Perkoperasian

a. Sejarah

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian 

disahkan oleh DPR sebagai UU menggantikan UU No 25 Tahun 

1992 tentang Perkoperasian yang telah berumur 20 tahun. 

Pengesahan dilakukan pada hari Kamis, 18 Oktober 2012.  UU 

ini kemudian diundangkan di Jakarta tanggal 30 Oktober 2012 

dalam Lembaran Negara no. 212, Tambahan Lembaran Negara 

No. 5316. Secara umum UU Perkoperasian tahun 2012 ini 

memuat pembaharuan tata kelola perkoperasian. Pembaharuan 
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diarahkan pada terwujudnya koperasi sebagai organisasi 

ekonomi yang sehat, kuat, mandiri, dan tangguh, serta terpercaya 

sebagai entitas bisnis. UU Koperasi tahun 2012 diharapkan dapat 

merevitalisasi peran koperasi dalam perekonomian nasional 

sekaligus menjawab berbagai tantangan era baru. Harapan besar 

ketika UU ini lahir, karena proses menunggunya juga cukup 

lama. Koperasi memiliki peran strategis dalam tata ekonomi 

nasional berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi 

dalam rangka menciptakan masyarakat yang maju, adil, dan 

makmur berlandaskan Pancasila dan UUD Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945.

Meskipun kehadiran Undang-Undang Nomor 17 Tahun 

2012 tentang Perkoperasian tetap menuai kontroversi, namun 

sebenarnya masyarakat Koperasi di tanah air sudah cukup lama 

menanti hadirnya regulasi baru di bidang Perkoperasian untuk 

menggantikan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 yang 

dinilai tidak mampu lagi menjawab tantangan dan dinamika 

perubahan. Terdapat beberapa alasan mengapa Undang-Undang 

Nomor 25 tahun 1992 harus segera diganti, antara lain :

1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian 

dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum 

dan perkembangan dinamika  Perkoperasian di Indonesia, 

contohnya UU ini tidak mengatur mengenai pemberian 

sanksi bagi pengelola koperasi yang melakuka pelanggaran.

2) Dibutuhkan payung hukum yang sanggup memberikan 

iklim pengembangan dan pemberdayaan Koperasi 

sehingga memiliki peran strategis dalam tata ekonomi 

nasional berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi 

ekonomi. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang 

Perkoperasian baru memberikan semangat, belum menyentuh 

pada penciptaan iklim berkoperasi yang dapat mendorong 

terwujudnya masyarakat yang maju, adil, dan makmur 

berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai tujuan pembangunan 

perekonomian nasional.

3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian 

belum dapat memberikan landasan yang cukup strategis, 

kuat dan detail dalam menumbuhkan koperasi untuk 

menjadi wadah usaha bersama guna memenuhi aspirasi dan 
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kebutuhan ekonomi anggota sehingga tumbuh menjadi kuat, 

sehat, mandiri, dan tangguh 

4) Secara tersirat perubahan Undang-Undang Nomor 

25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian adalah amanat 

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik 

Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi 

dalam rangka Demokrasi Ekonomi.dalam menghadapi 

perkembangan ekonomi nasional dan global yang semakin 

dinamis dan penuh tantangan.

Proses penyusunan UU Perkoperasian tahun 2012 dimulai 

sejak tahun 2000 dengan pembuatan naskah Akademik UU 

Koperasi. Pada 21 Desember 2000, berdasarkan Surat Sekretaris 

Kabinet (Seskab) No.: B.1034/Seskab /12/2000 tanggal 21 

Desember 2000, Presiden memberikan persetujuan ijin untuk 

memprakarsai penyusunan RUU Perubahan atas UU No 25 

Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Penyusunan RUU tersebut 

melibatkan para pakar koperasi, pakar ekonomi, pakar hukum, 

praktisi perkoperasian, gerakan koperasi dan stakeholder terkait.

Pematangan RUU Perkoperasian tersebut membutuhkan 

waktu hampir 10 tahun. Berdasarkan surat Presiden nomor : 

R-69/Pres/09/2010 tanggal 1 September 2010 perihal RUU 

Koperasian, Pemerintah menyampaikan Naskah RUU Koperasi 

kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 

Naskah RUU tersebut terdiri atas 15 BAB dan 124 Pasal. 

Rapat kerja di DPR RI  dilakukan berkali-kali, dimulai sejak 13 

Desember 2010 yang menyetujui RUU Koperasi untuk dibahas 

di DPR. Hingga akhirnya Rapat Paripurna tanggal 18 Oktober 

2012, DPR RI menyetujui RUU tentang Perkoperasian. Disahkan 

sebagai UU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian dan 

diundangkan dalam Berita Negara pada tanggal 30 Oktober 

2012.

b. Muatan Perbedaan UU No 17 Tahun 2012 tentang 

Perkoperasian dengan UU No 25 Tahun 1992

UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian memuat 17 

Bab, 126 Pasal. Bab-bab terseut terdiri dari : Bab I Ketentuan 

Umum Bab II Landasan, Asas dan Tujuan Bab III Nilai dan 

Prinsip Bab IV Pendirian, Anggaran Dasar, Perubahan Anggaran 
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Dasar, dan Pengumuman Bab V Keanggotaan Bab VI Perangkat 

Organisasi Bab VII Modal Bab VIII Selisih Hasil Usaha dan 

Dana Cadangan Bab IX Jenis, Tingkatan, dan Usaha Bab X 

Koperasi Simpan Pinjam Bab XI Pengawasan dan Pemeriksaan 

Bab XII Penggabungan dan Peleburan Bab XIII Pembubaran, 

Penyelesaian, dan Hapusnya Status Badan Hukum Bab XIV 

Pemberdayaan Bab XV Sanksi Administratif Bab XVI Ketentuan 

Peralihan Bab XVII Ketentuan Penutup.

Kelahiran UU No.17 Tahun 2012 adalah upaya pemerintah 

untuk menaikkan derajat perkoperasian Indonesia. Belajar darai 

krisis perbankan tahun 1997, maka penataan koperasi harus 

didesain lebih modern, selayaknya lembaga keuangan. Kelebihan 

UU ini terletak pada 3 (tiga) hal, yakni penegasan badan hukum, 

penguatan modal dan perluasan ruang gerak yang tidak hanya 

mencakup wilayah ekonomi, tetapi juga sosial dan kebudayaan. 

Secara umum letak perbedaan dengan UU No 25 Tahun 1992, 

adalah sebagai berikut.

1) Definisi
 Berdasarkan Pasal 1 angka 1 menyebutkan.

 Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang 

perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan 

pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal 

untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi 

dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan 

budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.
 

 Bandingkan dengan definisi di dalam Pasal 1 angka 1 
UU No 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian,

 Koperasi adalah badan usahayang beranggotakan 

orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan 

melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi 

sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar 

atas asas kekeluargaan.

Titik tekan perbedaan definisi anatara kedua UU 

tersebut adalah, apabila di dalam UU No 25 Tahun 1992 

lebih menyebut koperasi sebagai badan usaha, sedangkan 

di dalam UU No. 17 Tahun 2012 secara konsisten menyebut 

koperasi sebagai badan hukum. Konsekuensinya tentu 

library.uns.ac.iddigilib.uns.ac.id



Hukum Koperasi
Dalam Potret Sejarah di Indonesia

199

berbeda antara hanya sebagai badan usaha dan badan 

usaha yang berbadan hukum. Legalitas ini penting untuk 

mensejajarkan koperasi selayaknya usaha intermediasi 

keuangan yang secara global menghendaki adanya badan 

hukum. Titik tekan berikutnya adalah, pada pemisahan 

kekayaan. UU No. 25 Tahun 1992 tidak menyebut tentang 

pemisahan kekayaan ini, sedangkan di dalam UU No 17 

Tahun 2012 menyebutkannya. Konsekuensinya adalah 

terletak pada pertanggungjawaban yang terbatas dari para 

anggota koperasi.
 

2) Prinsip Koperasi

Sebenarnya mengenai Prinsip Koperasi diatur oleh 

kedua UU ini, hanya ada beberapa hal yang berbeda. 

Berdasarkan Pasal 6 UU No 17 tahun 2012, Prinsip Koperasi 

yang meliputi:

a) keanggotaan Koperasi bersifat sukarela dan terbuka;

b) pengawasan oleh Anggota diselenggarakan secara 

demokratis;

c)  Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi 

Koperasi;

d) Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom, 

dan independen;

e) Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan 

bagi Anggota, Pengawas, Pengurus, dan karyawannya, 

serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang 

jati diri, kegiatan, dan kemanfaatan Koperasi;

f)  Koperasi melayani anggotanya secara prima dan 

memperkuat Gerakan Koperasi, dengan bekerja sama 

melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional, 

regional, dan internasional; dan

g) Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan 

bagi lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijakan 

yang disepakati oleh Anggota.

Sedangkan di dalam Pasal 5 UU No 25 tahun 1992, 

menyebutkan bahwa Prinsip Koperasi meliputi :.

a) keanggotaan bersifat suka rela dan terbuka;

b) pengelolaan dilaksanakan secara demokratis;
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c) pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil 

sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing 

anggota;

d) pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;

e) kemandirian.

Prinsip Koperasi menurut UU No 17 Tahun 2012 

menyatakan makna yang lebih luas, tegas dan lebih detail 

dibanding UU No 25 Tahun 1992.

3) Anggaran Dasar

Di dalam membahas mengenai Anggaran Dasar, 

sebenarnya kedua UU ini mengaturnya, tidak ada perbedaan 

yang begitu tajam, hanya pengaturan di dalam UU No 17 

Tahun 2012 lebih lengkap. Sebagai perbandingan berikut 

pengaturannya.

Pasal 8 UU No 25 Tahun 1992

Anggaran Dasar sekurang-kurangnya harus memuat : 

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.

Pasal 16 ayat (1)  UU No 17 tahun 2012 

Anggaran Dasar sekurang-kurangnya harus memuat : 

a. Nama dan tempat kedudukan

b. Wilayah Keanggotaan

c. Tujuan, usaha dan jenis koperasi

d.  Jangka waktu berdirinya koperasi

e. Modal Koperasi

f. Tata cara pengangkatan, pemberhentian dan penggantian 

Pengawas & Pengurus

g. Hak dan kewajiban Anggota, Pengawas dan Pengurus

h. ketentuan mengenai syarat keanggotaan;

i. ketentuan mengenai Rapat Anggota;
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j. ketentuan mengenai penggunaan Selisih Hasil Usaha;

k. ketentuan mengenai perubahan Anggaran Dasar;

l. ketentuan mengenai pembubaran;

m. ketentuan mengenai sanksi; dan

n. ketentuan mengenai tanggungan Anggota.

4) Pengesahan Akta Pendirian

Sebenarnya UU No 17 Tahun 2012 lebih menekankan 

tentang perlunya pelayanan birokrasi yang lebih cepat, agar 

koperasi segera dapat beroperasional. Hal tersebut salah 

satunya terlihat dalam Pengesahan Akta Prndirian. Di dalam 

Pasal 10 ayat (2) UU No 25 tahun 1992, Pengesahan Akta 

Pendirian memerlukan waktu hingga paling lambat 3 bulan. 

Sedangkan di dalam Pasal 13 ayat (2) UU No 17 tahun 2012, 

Pengesahan Akta Pendirian hanya memerlukan waktu paling 

lama 30 hari sejak permohonan diterima 

5) Penggunaan Nama Koperasi

Di dalam UU No 17 Tahun 2012 secara khusus mengatur 

mengenai ketentuan tata cara dan larangan penggunaan 

nama koperasi. Seangkan di dalam UU No 25 Tahun 1992 

ketentuan mengenai ketentuan tata cara dan larangan 

penggunaan nama koperasi, tidak diatur. Pengaturan di 

dalam UU No 17 Tahun 2012 terdapat di dalam Pasal 17.

(1) Koperasi dilarang memakai nama yang:

a. telah dipakai secara sah oleh Koperasi lain dalam 

satu kabupaten atau kota;

b. bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau 

kesusilaan; dan/atau

c. sama atau mirip dengan nama lembaga negara, 

lembaga pemerintah, atau lembaga internasional, 

kecuali mendapat izin dari yang bersangkutan.

(2) Nama Koperasi Sekunder harus memuat kata ”Koperasi” 

dan diakhiri dengan singkatan ”(Skd)”.

(3) Kata “Koperasi” dilarang digunakan oleh badan usaha 

yang didirikan tidak menurut ketentuan Undang-

Undang ini.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemakaian 

nama Koperasi diatur dalam Peraturan Pemerintah.
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6) Sanksi Terhadap Anggota yang melakukan pelanggaran

Koperasi adalah badan usaha yang merupakan kumpulan 

anggota. Setiap anggota dalam koperasi memiliki hak 

dan kewajiban. Pelanggaran terhadap kewajiban anggota 

seharusnya dapat dikenai sanksi. Hanya saja, di dalam UU 

No 25 Tahun 1992 tidak cukup mengatur ketentuan mengenai 

sanksi terhadap anggota yang melakukan pelanggaran. 

Oleh karena itu sebagai bentuk penyempurnaan, UU No 

17 Tahun 2012 juga tidak cukup mengeatur mengenai hak 

dan kewajiban anggota, namun UU ini mengatur mengenai 

Sanksi Terhadap Anggota yang melakukan pelanggaran. 

Ketentuan sanksi tersebut diatur di dalam Pasal 30 UU No 

17 tahun 2012.

(1) Koperasi dapat menjatuhkan sanksi kepada Anggota 

yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1).

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a.  teguran tertulis paling banyak 2 (dua) kali; dan/

atau

b.  pencabutan status keanggotaan.

(3) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam 

Anggaran Dasar.

7) Pengawas

UU No 17 Tahun 2012 memberikan penguatan dan 

penyempurnaan mengenai Organ Pengawas di dalam 

organisasi koperasi. Kalau sebelumnya di dalam UU No 25 

tahun 1992 hanya terbatas mengatur mengeani Pengawas, 

yakni diatur pada Pasal 38-40, ketentuannya sebagai berikut:

Pasal 38

(1) Pengawas dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dan 

Rapat Anggota.

(2) Pengawas bertanggungjawab kepada Rapat Anggota.

(3) Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai 

Anggota Pengawas ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
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Pasal 39

(1) Pengawas bertugas:

a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan 

kebijaksanaan dan pengelola Koperasi;

b. membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasan-

nya;

(2) Pengawas berwenang :

a. meneliti catatan yang ada pada Koperasi ;

b. mendapatkan segala keterangan yang diperlukan;

(3) Pengawas harus merahasiakan hasil pengawasannya 

terhadap pihak ketiga.

Pasal 40

Koperasi dapat meminta jasa audit kepada akuntan publik.

Penguatan dan penyempurnaan ketentuan mengenai 

Pengawas di dalam UU No 17 Tahun 2012 terdapat di Pasal 

48-54. Penguatan dan penyempurnaan ketentuan mengenai 

Pengawas di dalam UU No 17 Tahun 2012 terdapat di Pasal 

48-54. Beberapa ketentuan mengenai Pengawas di dalam 

UU No 17 Tahun 2012, yang tidak terdapat di dalam UU 

No 25 Tahun 1992, adalah sebagai berikut:

1) Syarat Pengawas, terdapat di Pasal 48 ayat (2)

Persyaratan untuk dipilih menjadi Pengawas meliputi:

a. tidak pernah menjadi Pengawas atau Pengurus 

suatu Koperasi atau komisaris atau direksi suatu 

perusahaan yang dinyatakan bersalah karena 

menyebabkan Koperasi atau perusahaan itu 

dinyatakan pailit; dan

b. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak 

pidana yang merugikan korporasi, keuangan negara, 

dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan, 

dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan.

2) Pasal 49

(1) Untuk pertama kalinya susunan dan nama Pengawas 

dicantumkan dalam Akta Pendirian Koperasi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) 

huruf b.

(2) Susunan Pengawas dicantumkan dalam Anggaran 

Dasar.
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(3) Jumlah imbalan bagi Pengawas ditetapkan dalam 

Rapat Anggota.

(4) Pengawas diangkat untuk jangka waktu tertentu 

dan dapat diangkat kembali.

(5) Pengawas dilarang merangkap sebagai Pengurus.

Sementara ketentuan yang bersifat menyempurnakan 

ketentuan Pengawas yang sebelumnya diatur di dalam UU 

No 25 Tahun 1992, di dalam UU No 7 Tahun 2012 adalah 

sebagai berikut :

Pasal 50

(1) Pengawas bertugas:

a. mengusulkan calon Pengurus;

b. memberi nasihat dan pengawasan kepada Pengurus;

c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan 

kebijakan dan pengelolaan Koperasi yang

d. dilakukan oleh Pengurus; dan

e. melaporkan hasil pengawasan kepada Rapat 

Anggota.

(2) Pengawas berwenang:

a. menetapkan penerimaan dan penolakan Anggota 

baru serta pemberhentian Anggota sesuai dengan 

ketentuan dalam Anggaran Dasar;

b. meminta dan mendapatkan segala keterangan 

yang diperlukan dari Pengurus dan pihak lain yang 

terkait;

c. mendapatkan laporan berkala tentang perkembangan 

usaha dan kinerja Koperasi dari Pengurus;

d. memberikan persetujuan atau bantuan kepada 

Pengurus dalam melakukan perbuatan hukum 

tertentu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar; 

dan

e. dapat memberhentikan Pengurus untuk sementara 

waktu dengan menyebutkan alasannya.

Pasal 51

(1) Pengawas wajib menjalankan tugas dengan itikad baik 

dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan Koperasi.
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(2) Pengawas bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya 

kepada Rapat Anggota.

Pasal 52

(1) Dalam melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf c, Pengawas 

dapat meminta bantuan kepada Akuntan Publik untuk 

melakukan jasa audit terhadap Koperasi.

(2) Penunjukan Akuntan Publik sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) ditetapkan oleh Rapat Anggota.

Pasal 53

(1) Pengawas dapat diberhentikan berdasarkan keputusan 

Rapat Anggota dengan menyebutkan alasannya.

(2) Keputusan untuk memberhentikan Pengawas 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat 

ditetapkan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan 

untuk membela diri dalam Rapat Anggota, kecuali yang 

bersangkutan menerima keputusan pemberhentian 

tersebut.

(3) Ketentuan mengenai tanggung jawab Pengawas atas 

kesalahan dan kelalaiannya yang diatur dalam Undang-

Undang ini tidak mengurangi ketentuan dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana.

Pasal 54

 Ketentuan mengenai pengisian jabatan Pengawas yang 

kosong atau dalam hal Pengawas diberhentikan atau 

berhalangan tetap, diatur dalam Anggaran Dasar

c. Modal Koperasi

UU No. 17 Tahun 2012 memberikan penyempurnaan 

mengenai ketentuan permodalan koperasi. Di dalam UU No. 25 

Tahun 1992 tidak menguraikan secara jelas mengenai komposisi 

modal yang dimiliki koperasi. Di dalam UU No. 25 Tahun 1992 

pengaturan mengenai permodalan koperasi hanya disinggung 

sekilas, yakni terdapat di dalam Pasal 41 dan Pasal 42:

Pasal 41

(1) Modal Koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal 

pinjaman.
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(2) Modal sendri dapat berasal dari:

a. Simpanan Pokok;

b. Simpanan Wajib ;

c. Dana Cadangan ;

d. Hibah.

(3) Modal Pinjaman dapat berasal dari :

a. Anggota;

b. Koperasi lainnya dan/atau anggotanya;

c. Bank dan lembaga keuangan lainnya ;

d. Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya;

e. Sumber lain yang sah.

Pasal 42

(1) Selain modal sebagai dimaksud dalam Pasal 41, Koperasi 

dapat pula melakukan pemupukan Modal yang juga berasal 

dari Modal penyertaan.

(2) Ketentuan mengenai pemupukan modal yang berasal dari 

modal penyertaan diatur Lebih lanjut dengan peraturan 

pemerintah.

Sedangkan di dalam UU No. 17 Tahun 2012 Permodalan 

Koperasi diuraikan di dalam Pasal 66 – 77. Pengaturan permodalan 

di UU ini cukup detail dan luas, meningat di dalam pengertian 

koperasi UU ini menekankan tentang adanya pemisahan harta. 

Di sebutkan di dalam definisi bahwa koperasi adalah badan 

hukum dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai 

modal menjalankan usaha. Beberapa hal tentu menimbulkan 

kontroversi, namun demikian dengan pengaturan lebih luas dan 

detail diharapkan dapat mampu memberikan penguatan kepada 

koperasi, khususnya agar ketika terkena dampak krisis, secara 

institusi koperasi cukup kuat untuk mengatasinya. Pengaturan 

yang lebih luas dan detail mengenai ketentuan permodalan 

koperasi ini, diambil dari pelajaran krisis lembaga keuangan 

khususnya perbankan pada tahun 1997, sehingga pada tahun 

2003 dibuat Arsitektur Perbankan Indonesia, yang salah satu 

pilarnya memberikan penekanan pada penguatan modal. dan 

penguraian lebih detail diharapakan koperasi dapat lebih kuat 

secara Beberapa ketentuan mengenai permodalan diatur di dalam 

UU No. 17 tahun 2012, Bab VII tentang Modal, pada Pasal 66-

77. Beberapa ketentuan penting mengenai modal antara lain: 
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Pasal 66

(1) Modal Koperasi terdiri dari Setoran Pokok dan Sertifikat 
Modal Koperasi sebagai modal awal.

(2) Selain modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) modal 

Koperasi dapat berasal dari:

a. Hibah;

b. Modal Penyertaan;

c. modal pinjaman yang berasal dari: 

1.  Anggota;

2.  Koperasi lainnya dan/atau Anggotanya;

3.  bank dan lembaga keuangan lainnya;

4.  penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya; dan/

atau

5.  Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

 dan/atau

d. sumber lain yang sah yang tidak bertentangan 

dengan Anggaran Dasar dan/atau ketentuan peraturan 

perundang-undangan.

Pasal 67

(1) Setoran Pokok dibayarkan oleh Anggota pada saat yang 

bersangkutan mengajukan permohonan sebagai Anggota 

dan tidak dapat dikembalikan.

(2) Setoran Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 

telah disetor penuh dengan bukti penyetoran yang sah.

(3) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara penetapan 

Setoran Pokok pada suatu Koperasi diatur dalam Anggaran 

Dasar.

Pasal 68

(1) Setiap Anggota Koperasi harus membeli Sertifikat Modal 
Koperasi yang jumlah minimumnya ditetapkan dalam 

Anggaran Dasar.

(2) Koperasi harus menerbitkan Sertifikat Modal Koperasi 

dengan nilai nominal per lembar maksimum sama dengan 

nilai Setoran Pokok.

(3) Pembelian Sertifikat Modal Koperasi dalam jumlah 

minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 

tanda bukti penyertaan modal Anggota di Koperasi.
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(4) Kepada setiap Anggota diberikan bukti penyetoran atas 

Sertifikat Modal Koperasi yang telah disetornya.

Pasal 69

(1) Sertifikat Modal Koperasi tidak memiliki hak suara.
(2) Sertifikat Modal Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dikeluarkan atas nama.

(3) Nilai nominal Sertifikat Modal Koperasi harus dicantumkan 
dalam mata uang Republik Indonesia.

(4) Penyetoran atas Sertifikat Modal Koperasi dapat dilakukan 
dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya yang 

dapat dinilai dengan uang.

(5) Dalam hal penyetoran atas Sertifikat Modal Koperasi 

dalam bentuk lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

dilakukan penilaian untuk memperoleh nilai pasar wajar.

(6) Koperasi wajib memelihara daftar pemegang Sertifikat 

Modal Koperasi dan daftar pemegang Modal Penyertaan 

yang sekurang-kurangnya memuat:

a. nama dan alamat pemegang Sertifikat Modal Koperasi 
dan pemegang Modal Penyertaan;

b. jumlah lembar, nomor, dan tanggal perolehan Sertifikat 
Modal Koperasi dan Modal Penyertaan;

c. jumlah dan nilai Sertifikat Modal Koperasi dan nilai 
Modal Penyertaan; dan

d. perubahan kepemilikan Sertifikat Modal Koperasi.

Pasal 70

(1) Pemindahan Sertifikat Modal Koperasi kepada Anggota 
yang lain tidak boleh menyimpang dari ketentuan tentang 

kepemilikan Sertifikat Modal Koperasi dalam jumlah 

minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68.

(2) Pemindahan Sertifikat Modal Koperasi oleh seorang 

Anggota dianggap sah jika:

a. Sertifikat Modal Koperasi telah dimiliki paling singkat 
selama 1 (satu) tahun;

b. pemindahan dilakukan kepada Anggota lain dari 

Koperasi yang bersangkutan;

c. pemindahan dilaporkan kepada Pengurus; dan/atau

library.uns.ac.iddigilib.uns.ac.id



Hukum Koperasi
Dalam Potret Sejarah di Indonesia

209

d. belum ada Anggota lain atau Anggota baru yang 

bersedia membeli Sertifikat Modal Koperasi untuk 

sementara Koperasi dapat membeli lebih dahulu dengan 

menggunakan Surplus Hasil Usaha tahun berjalan 

sebagai dana talangan dengan jumlah paling banyak 

20% (dua puluh persen) dari Surplus Hasil Usaha tahun 

buku tersebut.

(3) Dalam hal keanggotaan diakhiri sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 28 ayat (1), Anggota yang bersangkutan wajib 

menjual Sertifikat Modal Koperasi yang dimilikinya kepada 
Anggota lain dari Koperasi yang bersangkutan berdasarkan 

harga Sertifikat Modal Koperasi yang ditentukan Rapat 
Anggota.

Pasal 71

 Perubahan nilai Sertifikat Modal Koperasi mengikuti standar 
akuntansi keuangan yang berlaku dan ditetapkan dalam Rapat 

Anggota.

Pasal 72

(1)  Sertifikat Modal Koperasi dari seorang Anggota yang 

meninggal dapat dipindahkan kepada ahli waris yang 

memenuhi syarat dan/atau bersedia menjadi Anggota.

(2)  Dalam hal ahli waris tidak memenuhi syarat dan/atau tidak 

bersedia menjadi Anggota, Sertifikat Modal Koperasi 

dapat dipindahkan kepada Anggota lain oleh Pengurus dan 

hasilnya diserahkan kepada ahli waris yang bersangkutan.

Pasal 73

 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjualan dan pemin-

dahan Sertifikat Modal Koperasi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 68 sampai dengan Pasal 72 diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 74

(1)  Hibah yang diberikan oleh pihak ketiga yang berasal dari 

sumber modal asing, baik langsung maupun tidak langsung, 

dapat diterima oleh suatu Koperasi dan dilaporkan kepada 

Menteri.

(2)  Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat 

dibagikan secara langsung atau tidak langsung kepada 

Anggota, Pengurus, dan Pengawas.
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(3)  Ketentuan mengenai Hibah dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75

(1)  Koperasi dapat menerima Modal Penyertaan dari:

a.  Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; dan/atau

b.  masyarakat berdasarkan perjanjian penempatan Modal 

Penyertaan.

(2)  Pemerintah dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) wajib turut menanggung risiko dan bertanggung 

jawab terhadap kerugian usaha yang dibiayai dengan Modal 

Penyertaan sebatas nilai Modal Penyertaan yang ditanamkan 

dalam Koperasi.

(3)  Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga 

dalam hal Pemerintah dan/atau masyarakat turut serta dalam 

pengelolaan usaha yang dibiayai dengan Modal Penyertaan 

dan/atau turut menyebabkan terjadinya kerugian usaha yang 

dibiayai dengan Modal Penyertaan.

(4)  Pemerintah dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) berhak mendapat bagian keuntungan yang 

diperoleh dari usaha yang dibiayai dengan Modal Penyertaan.

Pasal 76

 Perjanjian penempatan Modal Penyertaan dari masyarakat 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf b sekurang-

kurangnya memuat:

a. besarnya Modal Penyertaan;

b. risiko dan tanggung jawab terhadap kerugian usaha;

c. pengelolaan usaha; dan

d. hasil usaha.

Pasal 77

 Ketentuan lebih lanjut mengenai modal Koperasi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 66 sampai dengan Pasal 76 diatur dalam 

Peraturan Pemerintah.
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8) Pengawasan dan Pemeriksaan

Pengawasan yang dimaksud dalam hal ini adalah 

pengawasan dari institusi luar. Di dalam UU No. 25 Tahun 

1992 tidak mmnegatur mengenai ketentuan Pengawasan 

dan Pemeriksaan, sedangkan di UU No. 17 Tahun 2012, 

ketentuan tersebut terdapat di Bab XI, Pasal 96-101 :

Pasal 96

(1)  Pengawasan terhadap Koperasi wajib dilakukan 

untuk meningkatkan kepercayaan para pihak terhadap 

Koperasi.

(2)  Pengawasan terhadap Koperasi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri.

Pasal 97

(1)  Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 

dilakukan melalui pelaporan, pemantauan, dan evaluasi 

terhadap Koperasi.

(2)  Kegiatan pengawasan melalui pelaporan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:

a.  meneliti laporan pertanggungjawaban tahunan, 

dokumen-dokumen, dan keputusan-keputusan 

Rapat Anggota;

b. meminta untuk hadir dalam Rapat Anggota; dan/

atau

c.  memanggil Pengurus untuk diminta keterangan 

mengenai perkembangan Koperasi.

(3)  Kegiatan pengawasan melalui pemantauan dan evaluasi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 

mengamati dan memeriksa laporan.

(4) Apabila dari hasil pemantauan dan evaluasi terbukti 

terjadi penyimpangan, Menteri wajib mengambil 

langkah penyelesaian sesuai dengan ketentuan yang 

diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 98

(1)  Menteri melakukan pemeriksaan terhadap Koperasi, 

dalam hal:

a.  Koperasi membatasi keanggotaan atau menolak 

permohonan untuk menjadi Anggota atas orang 

perseorangan yang telah memenuhi persyaratan 
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keanggotaan sebagaimana ditetapkan dalam 

Anggaran Dasar;

b.  Koperasi tidak melaksanakan Rapat Anggota 

Tahunan dalam waktu 2 (dua) tahun berturut-turut;

c.  kelangsungan usaha Koperasi sudah tidak dapat 

diharapkan; dan/atau

d. terdapat dugaan kuat bahwa Koperasi yang 

bersangkutan tidak mengelola administrasi 

keuangan secara benar.

(2)  Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf d Menteri dapat menunjuk Akuntan 

Publik.

(3) Biaya yang timbul sehubungan dengan kegiatan 

pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

(4)  Menteri menyampaikan salinan laporan pemeriksaan 

kepada Koperasi yang bersangkutan dan kepada pihak 

yang berkepentingan.

Pasal 99

 Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dan 

pemeriksaan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

96 sampai dengan Pasal 98 diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 100

(1)  Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam dilakukan oleh 

Lembaga Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam.

(2)  Lembaga Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam 

bertanggung jawab kepada Menteri.

(3)  Pembentukan Lembaga Pengawasan Koperasi Simpan 

Pinjam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur 

dengan Peraturan Pemerintah.

(4) Lembaga Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibentuk 

paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini 

diundangkan.
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9) Jenis Koperasi

UU No 25 Tahun 1992 tidak mengatur secara khusus 

mengenai Jenis Koperasi. Di dalam UU N0 17 Tahun 2012 

diatur secara khusus mengenai Jenis Koperasi yang terdapat 

di dalam Pasal 82-85. Jenis-jenis Koperasi yang diatur di 

dalam Pasal 83 adalah :

a) Koperasi Konsumsi (kegiatan usaha pelayanan dibidang 

penyediaan barang kebutuhan Anggota dan Non 

Anggota)

b) Koperasi Produsen (kegiatan usaha pelayanan dibidang 

Pengadaan sarana produksi dan pemasaran produksi 

yang dihasilkan Anggota kepada Anggota dan Non 

Anggota.

c) Koperasi Jasa (Kegiatan usaha pelayanan jasa Non 

Simpan Pinjam yang diperlukan oleh Anggota dan Non 

Anggota

d) Koperasi Simpan Pinjam (kegiatan usaha simpan pinjam 

sebagai satu-satunya usaha yang melayani Anggota).

10) Koperasi Simpan Pinjam

UU No 25 Tahun 1992 juga tidak mengatur secara 

detail dan khusus mengenai Koperasi Simpan pinjam (KSP). 

Padahal sebagain besar inti gerakan koperasi banyak terdapat 

pada jenis usaha simpan pinjam. Di alam UU N0 17 Tahun 

2012 diatur secara khusus mengenai Jenis Koperasi yang 

terdapat di dalam Pasal 88-95. Beberapa ketentuan penting 

mengenai hampir menginduk pada ketentuan perbankan, 

ketentuan yang mengatur mengenai KSP tersebut adalah 

sebagai berikut :

Pasal 88

(1)  Koperasi Simpan Pinjam harus memperoleh izin usaha 

simpan pinjam dari Menteri.

(2)  Untuk memperoleh izin usaha simpan pinjam 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Koperasi Simpan 

Pinjam harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan 

oleh Menteri.

Pasal 89

 Koperasi Simpan Pinjam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

88 ayat (1) meliputi kegiatan:
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a.   menghimpun dana dari Anggota;

b.   memberikan Pinjaman kepada Anggota; dan

c. menempatkan dana pada Koperasi Simpan Pinjam 

sekundernya.

Pasal 90

(1)  Untuk meningkatkan pelayanan kepada Anggota, 

Koperasi Simpan Pinjam dapat membuka jaringan 

pelayanan simpan pinjam.

(2)  Jaringan pelayanan simpan pinjam dapat terdiri atas:

a.  Kantor Cabang;

b.  Kantor Cabang Pembantu; dan

c.  Kantor Kas.

(3)  Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara 

pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, 

dan Kantor Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 91

(1)  Untuk meningkatkan usaha Anggota dan menyatukan 

potensi usaha serta mengembangkan kerjasama antar-

Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Simpan Pinjam 

dapat mendirikan atau menjadi Anggota Koperasi 

Simpan Pinjam Sekunder.

(2)  Koperasi Simpan Pinjam Sekunder sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dapat menyelenggarakan 

kegiatan:

a.  simpan pinjam antar-Koperasi Simpan Pinjam yang 

menjadi anggotanya;

b.  manajemen risiko;

c.  konsultasi manajemen usaha simpan pinjam;

d.  pendidikan dan pelatihan di bidang usaha simpan 

pinjam;

e.  standardisasi sistem akuntansi dan pemeriksaan 

untuk anggotanya;

f.  pengadaan sarana usaha untuk anggotanya; dan/atau

g.  pemberian bimbingan dan konsultasi.

(3) Koperasi Simpan Pinjam Sekunder sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dilarang memberikan Pinjaman 

kepada Anggota perseorangan.
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Pasal 92

(1)  Pengelolaan kegiatan Koperasi Simpan Pinjam 

dilakukan oleh Pengurus atau pengelola profesional 

berdasarkan standar kompetensi.

(2)  Pengawas dan Pengurus Koperasi Simpan Pinjam harus 

memenuhi persyaratan standar kompetensi yang diatur 

dalam Peraturan Menteri.

(3)  Pengawas dan Pengurus Koperasi Simpan Pinjam 

dilarang merangkap sebagai Pengawas, Pengurus, atau 

pengelola Koperasi Simpan Pinjam lainnya.

Pasal 93

(1)  Koperasi Simpan Pinjam wajib menerapkan prinsip 

kehati-hatian.

(2)  Dalam memberikan Pinjaman, Koperasi Simpan Pinjam 

wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan 

kesanggupan peminjam untuk melunasi Pinjaman sesuai 

dengan perjanjian.

(3) Dalam memberikan Pinjaman, Koperasi Simpan 

Pinjam  wajib menempuh cara yang tidak merugikan 

Koperasi Simpan Pinjam dan kepentingan penyimpan.

(4)  Koperasi Simpan Pinjam wajib menyediakan informasi 

mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian 

terhadap penyimpan.

(5)  Koperasi Simpan Pinjam dilarang melakukan investasi 

usaha pada sektor riil.

(6)  Koperasi Simpan Pinjam yang menghimpun dana dari 

Anggota harus menyalurkan kembali dalam bentuk 

Pinjaman kepada Anggota.

Pasal 94

(1) Koperasi Simpan Pinjam wajib menjamin Simpanan 

Anggota.

(2)  Pemerintah dapat membentuk Lembaga Penjamin 

Simpanan Koperasi Simpan Pinjam untuk menjamin 

Simpanan Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3)  Lembaga Penjamin Koperasi Simpan Pinjam 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan 

program penjaminan Simpanan bagi Anggota Koperasi 

Simpan Pinjam.
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(4)  Koperasi Simpan Pinjam yang memenuhi persyaratan 

dapat mengikuti program penjaminan Simpanan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5)  Ketentuan mengenai Lembaga Penjamin Simpanan 

Koperasi Simpan Pinjam diatur dengan Peraturan 

Pemerintah.

Pasal 95

 Ketentuan lebih lanjut mengenai Koperasi Simpan Pinjam 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 sampai dengan Pasal 

93 diatur dengan Peraturan Pemerintah

11) Pembubaran Koperasi

UU No 17 Tahun 2012 juga memberikan penyempurnaan 

mengenai ketentuan Pembubaran Koperasi yang diatur 

di dalam Pasal 46 UU No 25 Tahun 1992, disebutkan 

bahwa Pembubaran  Koperas i  dapa t  d i lakukan 

berdasarkan  Keputusan Rapat Anggota dan atau  Keputusan 

Pemerintah. Sedangkan di dalam Pasal 102 UU No 17 Tahun 

2012 disebutkan pembubaran koperasi dapat dilakukan 

melalui 3 (tiga) cara, yakni : Keputusan Rapat Anggota, 

Jangka waktu berdirinya telah berakhir dan atau  Keputusan 

Pemerintah. Koperasi bubar karena jangka waktu berdirinya 

telah berakhir sebagaimana ditentukan dalam Anggaran 

Dasar.

12) Sanksi

UU No 17 Tahun 2012 juga memberikan tambahan 

ketentuan yang tidak diatur di dalam UU No 25 Tahun 1992, 

yakni mengenai sanksi. Ketentuan mengenai sanksi diatur 

di dalam Pasal 120.

Pasal 120

(1 Menteri dapat menjatuhkan sanksi administratif 

terhadap:

a. Koperasi yang melanggar larangan pemuatan 

ketentuan tentang pemberian manfaat pribadi 

kepada pendiri atau pihak lain dalam Anggaran 

Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat 

(2);
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b. Koperasi yang tidak melaksanakan Rapat Anggota 

Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 

setelah 2 (dua) tahun buku terlampaui;

c. Koperasi yang tidak melakukan audit atas laporan 

keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40;

d. Pengawas yang merangkap sebagai Pengurus 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (5);

e. Koperasi yang tidak menyelenggarakan pembukuan 

keuangan dan inventaris secara tertib sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf f;

f.  Pengurus yang tidak memelihara Buku Daftar 

Anggota, Buku Daftar Pengawas, Buku Daftar 

Pengurus, Buku Daftar Pemegang Sertifikat Modal 
Koperasi, dan risalah Rapat Anggota sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf h;

g.  Pengurus yang tidak terlebih dahulu mendapatkan 

persetujuan Rapat Anggota sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 61;

h. Koperasi Simpan Pinjam Sekunder yang memberikan 

Pinjaman kepada Anggota  perseorangan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (3);

i.  Pengawas atau Pengurus Koperasi Simpan Pinjam 

yang merangkap sebagai Pengawas, Pengurus, 

atau pengelola Koperasi Simpan Pinjam lainnya 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (3); 

dan/atau

j. Koperasi Simpan Pinjam yang melakukan investasi 

usaha pada sektor riil sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 93 ayat (5).

(2)  Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dapat berupa:

a.  teguran tertulis sekurang-kurangnya 2 (dua) kali;

b.  larangan untuk menjalankan fungsi sebagai 

Pengurus atau Pengawas Koperasi;

c.  pencabutan izin usaha; dan/atau

d.  pembubaran oleh Menteri.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, tata cara, dan 

mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam 

Peraturan Pemerintah.
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13) Penggabungan dan Peleburan

Disain UU No 17 tahun 2012 menjadikan koperasi 

menjadi isntitusi modern, salah satunya dengan secara 

khusus mengatur mengenai Pengabungan Dan Peleburan 

Koperasi, yang didalam UU No 25 Tahun 1992 tidak secara 

tersurat dan khusus mengaturnya. Ketentuan ini hampir 

mirip dengan ketentuan yang terdapat di dalam UU No 40 

Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas. Ketentuan mengenai 

Pengabungan Dan Peleburan Koperasi diatur di dalam Pasal 

101 UU No 17 Tahun 2012.

Pasal 101

(1)  Untuk keperluan pengembangan dan/atau efisiensi:
a.  satu Koperasi atau lebih dapat menggabungkan diri 

dengan Koperasi lain; atau

b.  beberapa Koperasi dapat meleburkan diri untuk 

membentuk suatu Koperasi baru.

(2)  Penggabungan atau peleburan dilakukan dengan 

persetujuan Rapat Anggota masing-masing Koperasi.

(3)  Sebelum dilakukan penggabungan atau peleburan, 

Pengawas dan Pengurus masing-masing Koperasi wajib 

memperhatikan:

a.  kepentingan Anggota;

b.  kepentingan karyawan;

c.  kepentingan kreditor; dan

d.  pihak ketiga lainnya.

(4)  Akibat hukum yang ditimbulkan oleh penggabungan 

atau peleburan meliputi:

a.  hak dan kewajiban Koperasi yang digabungkan atau 

dilebur beralih kepada Koperasi hasil penggabungan 

atau peleburan; dan

b.  Anggota Koperasi yang digabung atau dilebur 

menjadi Anggota Koperasi hasil penggabungan atau 

peleburan.

(5) Koperasi yang menggabungkan diri pada Koperasi lain 

atau yang melebur diri, secara hukum bubar.

(6)  Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan atau 

peleburan Koperasi diatur dalam Peraturan Menteri.

library.uns.ac.iddigilib.uns.ac.id



Hukum Koperasi
Dalam Potret Sejarah di Indonesia

219

4. UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian dibatalkan oleh 

Mahkamah Konstitusi

 TEMPO.CO, Jakarta - Mahkamah Konstitusi mengabulkan 

gugatan judicial review atas sejumlah pasal dalam Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Dengan 

putusan tersebut, UU tersebut dinyatakan tidak berlaku. 

Sedangkan untuk mengisi kevakuman, digunakan lagi UU 

Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. "Sistem ekonomi 

Indonesia bukan sistem yang sepenuhnya liberal," kata Ketua MK 

Hamdan Zoelva dalam pembacaan putusan pada sidang di MK, 

Rabu, 28 Mei 2014. Sejumlah pasal yang didugat mengusung 

semangat kapitalisme yang dinilai tidak sesuai dengan prinsip 

koperasi. Opini hakim mendukung gugatan para pemohon, di 

antaranya materi soal definisi koperasi. "Jauh dari roh koperasi 
karena terlalu individualistis," tutur Hamdan. Beberapa materi 

lain yang dipersoalkan adalah keberadaan pengurus nonanggota, 

sistem permodalan yang mirip perusahaan, juga kewenangan 

pengawas. "Itu mereduksi rapat anggota," ujarnya. 9

 Jakarta (ANTARA News) - Mahkamah Konstitusi (MK) 

menyatakan Undang-Undang No.17 Tahun 2012 tentang 

Perkoperasian bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 

dan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat. "Undang-

Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian berlaku untuk 

sementara waktu sampai dengan terbentuk undang-undang yang 

baru," kata Ketua Majelis Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva 

saat membacakan amar putusan di Jakarta, Rabu.10

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagaimana dikutip 

dari berbagai media tersebut, banyak pihak sudah memperkirakan 

sebelumnya. Ada beberapa kontroversi yang disajikan dalam UU 

No. 17 Tahun 2012 tersebut. Putusan MK tersebut dituangkan di 

dalam Putusan Nomor 28/PUU-XI/2013, yang secara umum dapat 

disimpulkan:

9 http://nasional.tempo.co/read/news/2014/05/29/063581004/mk-batalkan-undang-

undang-perkoperasian. diakses 11 Januari Jam 18.05 WIB

10 http://www.antaranews.com/berita/436287/mk-batalkan-undang-undang-tentang-

perkoperasian. diakses 11 Januari Jam 18.00 WIB
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a. UU No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian bertentangan 

dengan Undang-Undang Dasar 1945

b. UU No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian tidak lagi 

mempunyai kekuatan hukum mengikat

c. Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian 

berlaku untuk sementara waktu sampai dengan terbentuk 

undang-undang yang baru.

Putusan MK tersebut didasarkan pada pengajuan Uji Materiil 

UU Koperasi tahun 2012 atas perkara dengan nomor register. 28/

PUU-XI/2013 tanggal 1 Maret 2013 dengan pemohon diantaranya ; 

Gabungan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (GKPRI) Provinsi 

Jawa Timur; Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) Jawa Timur; 

Pusat Koperasi Wanita Jawa Timur (Puskowanjati; Pusat Koperasi 

An-nisa Jawa Timur; Pusat Koperasi BUEKA Assakinah Jawa Timur; 

Gabungan Koperasi Susu Indonesia; Agung Haryono; dan Mulyono.

Sebenarnya pemohon yang melakukan uji materi tidak hanya 

satu kelompok di atas, namun juga ada pihak lain yang teregister, 

yakni uji materi dengan nomor register 47/PUU-XI/2013 tanggal 22 

April 2013 yakni Perkumpulan Pancur Kasih; Koperasi Credit Union 

Sumber Kasih; Koperasi Kredit Canaga Antutn; dan Koperasi Kredit 

Gemalaq Kemisiq dan uji materi dengan nomor register 60/PUU-

XI/2013 tanggal 27 Mei 2013 yakni Yayasan Bina Desa Sadajiwa, 

Koperasi Karya Insani, Yayasan Pemberdayaan Perempuan Kepala 

Keluarga, Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil (ASPPUK), 

Asosiasi Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita (PPSW), Lembaga 

Pengkajian dan Pengembangan Koperasi (LePPek),Wigatiningsih, 

Sri Agustin Trisnantari, Sabiq Mubarok, Maya Saphira, S.E., Chaerul 

Umam. Kesemua pemohon, mengajukan uji materi untuk pasal-

pasal yang hampir sama di dalam UU No 17 Tahun 2012, hanya 

untuk koperasi di Kalbar menambahkan tidak setuju dengan adanya 

Dekopin. Dalam perkembangannya, permohonan uji materi nomor 

47/PUU-XI/2013 perihal pengujian UU Perkoperasian  dicabut. 

Karena pada pokok sengketa yang sama telah diputus, maka MK 

menolak permohonan uji materi UU No 17 Tahun 2012 tentang 

Perkoperasian yang diajukan oleh pemohon lainnnya. Putusan MK 

yang membatalkan UU No. 12 Tahun 2017 tentang Perkoperasian 

tersebut banyak yang menyebut hal yang wajar, karena sejak awal 

penyusunannya hingga penyerahan Rancangan Undang Undang ke 

DPR banyak yang menyebutnya bermasalah.
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Permohonan uji materi UU No. 17 Tahun 2012 diajukan ke MK 

alasan pokoknya adalah secara filosofis UU No. 17 Tahun 2012 
dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Dengan adanya UU No. 

17 Tahun 2012 dianggap melanggar hak konstitusional pemohon 

untuk mendapatkan perlindungan negara sebagaimana tercantum 

dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 dimana Negara 

seharusnya melindungi perekonomian rakyat yang kecil-kecil, yaitu 

Koperasi. Pemohon mendalilkan seakan-akan dengan landasan 

filosofis yang tertuang dalam konsideran maupun norma asas 

sebagai norma baru perkoperasian berdasarkan UU Perkoperasian 

yaitu kapitalisme maka Koperasi jelas akan kalah bersaing dengan 

perusahaan swasta yang memang dari awal pendiriannya berpaham 

kapitalisme.

Secara umum para pemohon berpendapat bahwa pasal-pasal di 

dalam UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian bertentangan 

dengan UUD 1945. Beberapa pokok peromohonan tersebut 

diantaranya : 11

a. Pengertian koperasi sepanjang frasa “orang perseorangan” 

dalam Pasal 1 angka 1 UU 17/2012 yang oleh para Pemohon 

didalilkan bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 

karena bertentangan dengan asas kekeluargaan dan koperasi akan 

bersifat individualisme (mendahulukan kepentingan sendiri) 

bukan “individualitas” yang bermakna insyaf akan harga dirinya 

serta mengingkari prinsip koperasi yang sejati yaitu usaha 

bersama (on cooperative basis);

b. Gaji Pengurus dan Imbalan Pengawas sebagaimana ditentukan 

dalam Pasal 37 ayat (1) huruf f dan Pasal 57 ayat (2) UU 17/2012 

bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 karena 

dengan menetapkan pengurus dan pengawas koperasi digaji 

dan mendapat tunjangan maka ketentuan tersebut bertentangan 

dengan prinsip usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan 

yang bentuk perusahaannya adalah koperasi;

c. Kewenangan Pengawas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 

50 ayat (1) huruf a, Pasal 50 ayat (2) huruf a dan huruf e, Pasal 

55 ayat (1), dan Pasal 56 ayat (1) UU 17/2012 bertentangan 

dengan Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 

11  Lihat di dalam Salinan PUTUSAN Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013. 

hlm. 224-226
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karena tidak memberi kesempatan pada setiap anggota untuk 

bisa memilih dan dipilih sebagai pengurus secara langsung dalam 

Rapat Anggota, namun harus melalui satu pintu pengusulan yaitu 

oleh Pengawas;

d. Pengangkatan Pengurus dari Non Anggota sebagaimana 

ditentukan dalam Pasal 55 ayat (1) UU 17/2012 bertentangan 

dengan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945, 1945 karena asas 

kekeluargaan sebagai landasan usaha bersama yang diatur dalam 

Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 adalah menghendaki hubungan 

antara anggota koperasi satu sama lain harus mencerminkan 

sebagai orangorang yang bersaudara, satu keluarga. Dengan 

dipilihnya non anggota sebagai pengurus koperasi maka dasar 

kolektivitas dalam koperasi menjadi hilang. Hal itu jelas 

bertentangan dengan jiwa koperasi yang mengedepankan asas 

kekeluargaan, saling tolong menolong, gotong royong, senasib 

sepenanggungan, bersama-sama menolong dirinya dan berdiri 

di kaki sendiri;

e. Modal Koperasi sebagaimana ditentukan dalam Bab VII UU 

17/2012, yaitu Pasal 66 sampai dengan Pasal 77 bertentangan 

dengan Pasal 28H ayat (4) dan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945, 

karena skema modal koperasi yang terdiri dari Setoran Pokok 

dan Sertifikat Modal Koperasi sebagai modal awal adalah 

bertentangan dengan asas kekeluargaan yang menjadi landasan 

usaha bersama. Selain itu, Setoran Pokok yang dibayarkan oleh 

Anggota pada saat yang bersangkutan mengajukan permohonan 

sebagai Anggota tidak dapat dikembalikan dan SMK tidak 

dapat ditarik dan hanya dapat dijual pada sesama anggota atau 

calon anggota atau ditalangi maksimal 20% dari surplus hasil 

usaha koperasi tahun buku berjalan adalah bentuk perampasan 

secara sewenang-wenang terhadap hak milik pribadi yang 

bertentangan dengan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945;

f. Surplus Hasil Usaha yang berasal dari transaksi dengan 

non-Anggota tidak dibagikan kepada Anggota Koperasi 

sebagaimana ditentukan Pasal 78 ayat (2) UU 17/2012 

bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) dan Pasal 33 ayat (1) 

UUD 1945, karena pelarangan koperasi membagikan kepada 

Anggota Surplus Hasil Usaha yang berasal dari transaksi dengan 

non Anggota sungguh tidak sesuai dengan asas kekeluargaan 
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yang menjadi landasan usaha bersama dalam Pasal 33 ayat (1) 

UUD 1945 yang bangunan perusahaanya adalah koperasi;

g. Kewajiban Anggota Koperasi untuk menyetor tambahan 

Sertifikat Modal Koperasi sebagaimana ditentukan dalam 

Pasal 80 UU 17/2012 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) 

UUD 1945 karena ketentuan tersebut telah menyimpang dari 

hakikat/ciri badan hukum sebab apabila ada kerugian maka 

ganti ruginya tidak sebatas pada kekayaan perusahaan. Padahal, 

menurut prinsip Schulze, tanggung jawab anggota koperasi 

adalah terbatas;

h. Jenis Koperasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 82, Pasal 

83, dan Pasal 84 UU 17/2012 bertentangan dengan Pasal 33 

ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945 karena penentuan jenis koperasi 

sebatas pada koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi 

jasa; dan koperasi simpan pinjam merupakan bentuk pembatasan 

Usaha Koperasi. Sementara undang-undang yang mengatur 

Perseroan Terbatas saja tidak membatasi jenis usaha Perseroan 

Terbatas dan setiap satu Perseroan Terbatas harus satu jenis 

usaha. Ketentuan juga a quo mengikis dan mengubah hakikat 

usaha koperasi tidak lagi bertumpu atau berdasarkan kebutuhan 

anggota koperasi. Selain itu, ketentuan Pasal 82, Pasal 83, dan 

Pasal 84 UU 17/2012 juga bertentangan dengan Pasal 33 ayat 

(4) UUD 1945 karena menghilangkan hak koperasi sebagai 

wadah usaha bersama berdasarkan kekeluargaan yang otonom 

dan mandiri untuk mengembangkan usahanya; 

Terhadap permohonan para Pemohon, setelah melalui 

persidangan yang cukup, MK kemudian memutuskan bahwa UU No. 

17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian bertentangan dengan UUD 
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1945. 12 Terdapat beberapa pertimbangan 13 hingga MK memutuskan 

demikian. Khususnya mengenai definisi koperasi adalah sesuatu yang 
paling mendasar, menyangkut hal filosofis,semangat dan identitas 
koperasi. Berdasarkan Bab I Ketentuan Umum suatu peraturan 

perundang-undangan menurut Lampiran II angka 107 Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan adalah berfungsi untuk menjelaskan makna 

suatu kata atau istilah. Dengan demikian, meski tidak mengandung 

norma, namun suatu pengertian memiliki posisi penting dalam 

Undang-Undang, terlebih lagi manakala pengertian tersebut 

dikaitkan dengan pasal lain. 

Pada hakikatnya, Indonesia tidak menganut sistem ekonomi 

pasar bebas, koperasi adalah ciri khas ekonomi Indonesia. Koperasi 

memiliki arti kebersamaan dan kekeluargaan. Kebersamaan dalam 

ikatan kebangsaan hakikatnya merupakan modal sosial sebagai suatu 

nilai yang terus dipelihara dan dijunjung tinggi, karena telah terbukti 

secara historis sangat efektif mengantarkan tercapainya cita-cita. 

Nilai itulah yang kemudian ketika UUD 1945 disusun terkait dengan 

sistem ekonomi. Pasal 33 ayat (1) dirumuskan sebagai berikut: 

“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas 

kekeluargaan”. Oleh karena itu, sistem ekonomi Indonesia harus 

12 Amar Putusan MK selengkapnya adalah :

Mengadili,

Menyatakan:

1. Permohonan Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon IV tidak dapat diterima;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon III, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, dan 

Pemohon VIII;

2.1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Repub-

lik Indonesia Nomor 5355) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negera 

Republik Indonesia Tahun 1945;

2.2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5355) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

2.3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3502) berlaku untuk sementara waktu sampai dengan terben-

tuknya Undang-Undang yang baru;

3.  Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia 

sebagaimana mestinya;

13 Secara lebih lengkap lihat dalam Salinan PUTUSAN .op cit. hlm. 236-254
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disusun oleh negara. Negara tidak boleh membiarkan sistem ekonomi 

tumbuh dan berkembang secara alamiah menurut mekanisme pasar. 

Prinsip tersebut merupakan ketentuan konstitusional di dalam UUD 

1945.

Definisi koperasi terdapat di dalam Pasal 1 angka 1 UU No 17 
Tahun 2012 tentang Perkoperasian, yang berbunyi:

 Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang 

perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan 

kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan 

usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang 

ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip 

Koperasi.

Terhadap definisi tersebut, MK memiliki pendapat bahwa 

definisi tersebut bertentangan dengan UUD 1945. Argumentasi 
pendapatnya secara umum dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945

 Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 ; 

 “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas 

kekeluargaan”. 

 Lihat juga Penjelasan Pasal 33 UUD 1945 : 

 Dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi 

dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan 

atau penilikan anggota-anggota masyarakat.  Kemakmuran 

masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang 

seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha 

bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Bangun perusahaan 

yang sesuai dengan itu ialah koperasi”.

Berdasarkan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 beserta 

Penjelasannya tersebut, nilai yang dijunjung tinggi yang 

kemudian menjadi karakternya tersebut telah dirumuskan 

dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945, yaitu suatu tata susunan 

ekonomi sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. 

Dirumuskan menjadi demokrasi ekonomi yang bertumpu pada 

dasar usaha bersama dan asas kekeluargaan.

b. Tidak mengikuti peta jalan atas definisi UU Perkoperasian 
sebelumnya
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Peta jalan yang dimaksud adalah rekam kesejarahan UU 

Perkoperasian di Indonesia. Pengertian Koperasi menurut Pasal 

1 angka 1 tersebut mengarah ke individualisme, berbeda dengan 

pegertian yang ada di dalam UU Perkoperasian sebelumnya, 

yakni:

1) Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 79 Tahun 1958 

tentang Perkumpulan Koperasi: “Koperasi ialah suatu 

perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-

badan hukum yang tidak merupakan konsentrasi modal”. 

2) Pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1965 tentang 

Perkoperasian: “Koperasi adalah organisasi ekonomi dan 

alat Revolusi yang berfungsi sebagai tempat persemaian 

insan masyarakat serta wahana menuju Sosialisme Indonesia 

berdasarkan Pancasila”. 

3) Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang 

Pokok-Pokok Perkoperasian: “Koperasi Indonesia 

adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial 

beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum 

Koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai 

usaha bersama berdasar atasasas kekeluargaan”. 

4) Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 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”.

5. SBY Mendapat Penghargaan Bapak Penggerak Pembangunan 

Koperasi

Di penghujung era kepemimpinannya, SBY mendapatkan gelar 

Bapak Penggerak Pembangunan Koperasi. Penghargaan tersebut, 

diberikan kepada SBY pada peringatan ke-67 Hari Koperasi 

Nasional (Harkopnas) di Lapangan Benteng, Medan, Sumatera 

Utara, pada 15 juli 2014. Bapak Penggerak Pembangunan Koperasi 

adalah penghargaan tertinggi di bidang koperasi yang diberikan 

oleh DEKOPIN. Keputusan pemberian gelar tersebut oleh Dekopin 

kepada SBY atas dasar aspirasi insan koperasi seluruh Indonesia, 

Rapat Pimpinan Nasional DEKOPIN yang diikuti oleh 34 DEKOPIN 
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Wilayah, 489 DEKOPIN Daerah, dan 61 Induk Koperasi.14  Pemberian 

gelar tersebut diberikan dengan berbagai alasan, diantaranya adalah 

perkembangan dan kemajuan gerakan koperasi dalam pemerintahan 

SBY yang sangat pesat. Selama masa kepemimpinan SBY, jumlah 

koperasi meningkat menjadi 206.888 unit dengan jumlah anggota 

35.337.900 dan volume usaha sebesar Rp 125.59 triliun. Selain itu, 

Koperasi Warga Semen Gresik pada tahun 2013 masuk ke dalam 

300 koperasi kelas dunia dengan menjadi wakil dari Indonesia yang 

menduduki ranking 233.15 

Pemberian gelar SBY sebagai Bapak Penggerak Pembangunan 

Koperasi sebagai sebuah proses sah dalam organisasi Dekopin 

tentu adalah wajar. Namun tentu tidak dapat dilepaskan dari segala 

aspek politisnya, ibaratnya adalah sebagai kado perpisahan di ujung 

pemerintahannya. Menurut penulispun juga agak berlebihan. Kenapa 

berlebihan, alasan paling terlihat adalah bahwa pada dasarnya 

pertumbuhan koperasi erat dengan campur tangan pemerintah, 

campur tangan tersebut salah satunya dalam bentuk regulasi. 

Regulasi tentang koperasi yang dibuat oleh Pemerintahan SBY 

berupa UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, ternyata 

dibatalkan oleh MK dengan alasan bertentangan dengan UUD 1945.

14 http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/14/07/15/n8r33f-alasan-sby-

jadi-bapak-penggerak-pembangunan-koperasi, diakses 12 Januari jam 19.23 WIB

15 http://www.merdeka.com/peristiwa/sby-dianugerahi-bapak-penggerak-pembangunan-

koperasi-indonesia.html, diakses 12 Januari jam 19.23 WIB
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