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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 

menempatkan perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama 

berdasarkan atas asas kekeluargaan. Hal ini tersurat pada Pasal 33 ayat (1) 

UUD 45 yang menyatakan: “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama 

berdasar atas azas kekeluargaan.” Dalam penjelasan pasal 33 tersebut 

menjelaskan bahwa tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan 

oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota 

masyarakat. Kemakmuran masyarakat 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. Dari penjelasan tersebut menempatkan koperasi baik dalam 

kedudukan sebagai sokoguru perekonomian nasional maupun sebagai bagian 

integral tata perekonomian nasional, dengan memperhatikan kedudukan 

koperasi seperti tersebut diatas maka, peran koperasi sangatlah penting dalam 

penumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta dalam 

mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi yang mempunyai ciri demokratis, 

kebersamaan, kekeluargaan, dan keterbukaan. 
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Koperasi sebagai urat nadi perekonomian bangsa Indonesia,1 bertindak 

untuk melindungi masyarakat yang ekonominya lemah. Secara umum koperasi 

sebagai perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk 

memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka pada suatu 

perusahaan yang demokratis.2 

Undang–Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502 (selanjutnya disebut 

dengan Undang-Undang Perkoperasian) menegaskan bahwa Koperasi 

merupakan suatu badan hukum. Pemberian status badan hukum koperasi, 

pengesahan perubahan anggaran dasar oleh Pemerintah Pusat, dan pembinaan 

koperasi merupakan wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah 

tergantung skala koperasi tersebut. Namun demikian, hal ini tidak berarti 

bahwa Pemerintah dapat mencampuri urusan internal organisasi koperasi dan 

tetap memperhatikan prinsip kemandirian koperasi.3 

Pengklasifikasi jenis koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan dan 

kepentingan ekonomi anggotanya. Dasar untuk menentukan jenis Koperasi 

adalah kesamaan jenis aktivitas, kepentingan dan kebutuhan ekonomi 

anggotanya, hal tersebut tertuang pada Pasal 16 Undang-Undang 

Perkoperasian. Kegiatan usaha koperasi dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis 

yaitu kegiatan usaha koperasi di sektor riil dan sektor keuangan.  

 

                                                             
1 G Kartasapoetra dan A.G Kartasanoetra dan Kawan, Koperasi Indonesia yang 

berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2001, h. 11 
2Revrisond Baswir, Koperasi Indonesia, PBFE-Yogyakarta, Yoyakarta, 2000, h. 2 
3Penjelasan Umum Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian 
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Usaha koperasi dalam sektor riil mencakup koperasi konsumen, 

koperasi produsen, koperasi jasa dan koperasi pemasaran sedangkan koperasi 

sektor keuangan adalah koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam 

didirikan untuk memberikan kesempatan kepada anggota-anggotanya 

memperoleh pinjaman dengan mudah dan dengan ongkos (atau bunga) yang 

ringan. Koperasi Simpan Pinjam ialah Koperasi yang bergerak dalam lapangan 

usaha pembentukan modal melalui tabungan-tabungan para anggota secara 

teratur dan terus-menerus untuk kemudian dipinjamkan kepada para anggota 

dengan cara mudah, murah, cepat, dan tepat untuk tujuan produktif dan 

kesejahteraan.4 

Koperasi simpan pinjam merupakan koperasi yang paling diminati, di 

Jawa Timur saja yang merupakan daerah dengan jumlah koperasi paling 

banyak se Indonesia jumlah koperasinya mencapai 34.984. Untuk koperasi 

simpan pinjam di Jawa Timur berjumlah 5.724 dan unit simpan pinjam 

koperasi di Jawa Timur berjumlah 16.070, sehingga bila dijumlahkan koperasi 

sektor keuangan di Jawa Timur mencapai 21.794 Koperasi. Dapat dilihat 

bahwa koperasi sektor keuangan (KSP DAN USP) jumlahnya lebih dari 

separuh total koperasi di Jawa Timur.5   

Kegiatan koperasi simpan pinjam dilakukan dari dan untuk anggota 

koperasi, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau 

anggotanya. Yang dapat menerima fasilitas usaha koperasi bukan hanya 

                                                             
4Ninik Widiyanti, Koperasi dan Perekonomian Indonesia, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 

2003, h 52 

5Online Data Sistem (ODS), 23 Maret 2020 
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anggota namun juga calon anggota. Peraturan Perundang-Undangan terkait 

Pekoperasian mewajibkan bahwa calon anggota koperasi, dalam waktu paling 

lama 3 (tiga) bulan setelah melunasi simpanan pokok harus menjadi anggota 

koperasi. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 18 ayat (2) Peraturan Pemerintah 

No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh 

Koperasi Lembar Lepas Sekretariat Negara 1995 (selanjutnya disebut dengan 

PP Usaha Simpan Pinjam Koperasi).  

Kegiatan usaha koperasi selama 1 (satu) tahun wajib dilaporkan kepada 

pejabat yang berwenang. Untuk koperasi skala nasional wajib melaporkan ke 

Pemerintah Pusat, koperasi skala provinsi wajib melaporkan kegiatan usahanya 

ke pemerintah darah tingkat provinsi dan untuk koperasi skala kabupaten kota 

wajib melaoprkan ke pemerintah daerah tingkat kabupaten kota. Kewajiban 

tersebut tertuang dalam Pasal 19 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil 

Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 tentang 

Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi Lembaran Negara Nomor 1498 

(selanjutnya disebut dengan Permen Penyelenggaraan Rapat Anggota). Dalam 

Pasal 7 Permen tersebut juga menyampaikan bahwa laporan rapat anggota 

tahunan koperasi wajib memuat aspek kelembagaan, aspek usaha dan aspek 

keuangan, serta kejadian penting yang perlu dilaporkan kepada anggota. 

Dari hasil laporan tahunan kegiatan koperasi yang diserahkan kepada 

pejabat yang berwenang tanpak penyimpangan pada laporan tersebut yang 

mana dalam laporan keuangannya, dana yang disalurkan koperasi banyak 

sekali akan tetapi daftar anggotanya sedikit dan bahkan tidak ada penambahan 
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yang signifikan dari tahun-tahun sebelumnya, justru lebih banyak daftar calon 

anggotanya padahal dalam peraturan perundang-undangan jelas menyatakan 

bahwa calon anggota setelah ia melunasi simpanan pokok dan simpanan wajib 

harus diangkat menjadi anggota koperasi sehiongga ia mendapatkan hak dan 

kewajibannya sebagai anggota koperasi secara utuh. 

Menilik dari fakta-fakta yang ditemukan di lapangan, membuat penulis 

tertarik untuk mengkajinya dalam sebuah tesis yang berjudul “AKIBAT 

HUKUM PINJAM MEMINJAM ANTARA KOPERASI DENGAN 

CALON ANGGOTA YANG TIDAK DIANGKAT MENJADI ANGGOTA 

KOPERASI.” 

2. Rumusan Masalah 

2.1 Keabsahan Pinjam Meminjam antara Koperasi dengan Calon Anggota 

Koperasi.  

2.2 Tanggung Jawab Koperasi dalam Melaksanakan Kewajiban untuk 

Mengangkat Calon Anggota Menjadi Angota Koperasi. 

3. Tujuan Penelitian 

a. Untuk menganalisa keabsahan perjanjian pinjam meminjam antara 

Koperasi dengan Calon Agggota Koperasi 

b. Untuk menganalisa bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi Calon 

Anggota Koperasi yang tidak diangkat menjadi Anggota Koperasi.  

 

 

 



 IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 6 
 

TESIS  AKIBAT HUKUM PINJAM M …      RISTRIA NIMAS.A.K.P 

4. Manfaat Penelitian 

a. Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan 

dan ilmu hukum, yang secara spesifik dalam bidang hukum Perkoperasian. 

b. Untuk memberikan masukan pada masyarakat tentang kebasahan terkait 

pirjanjian pinjam meminjam yang diberikan Koperasi agar masyarakat dapat 

melindungi diri dari penyelewengan aturan perjanjian pinjam oleh koperasi. 

5. Metode Penelitian 

5.1 Tipe Penelitian 

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe 

penelitian normatif yang mana dalam penelitian ini dilakukan dengan 

merujuk peraturan-peraturan tertulis dan bahan-bahan hukum yang lain 

sebagai pendukung penelitian ini. 

5.2 Pendekatan Masalah 

Penyusunan tesis ini menggunakan pendekatan perundang-

undangan (Statute Approach) dan pendekatan konspetual (Conceptual   

Approach), Pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) adalah   

pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua perundang-udangan 

dan regulasi yang terkait yang bersangkut paut dengan isu hukum yang  

sedang ditangani.6 Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk 

meneliti tentang kebsahan Badan Hukum Koperasi Simpan Pinjam dan 

Unit Usaha Simpan Pinjam Koperasi dalam Penyaluran Pinjaman Kepada 

Calon Anggota Koperasi.  

                                                             
6Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (edisi revisi), Pranada Media Group, 

Jakarta, 2005, h. 136. 
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Pendekatan konseptual (Conceptual Approach) adalah pendekatan 

yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang 

dalam ilmu hukum.7 Pendekatan konsep digunakan untuk memahami 

konsep-konsep mengenai asas-asas Perkoperasian dalam kaitannya 

dengan Penyalahgunaan Badan Hukum Koperasi Simpan Pinjam dan 

Unit Usaha Simpan Pinjam Koperasi dalam Penyaluran Pinjaman Kepada 

Calon Anggota Koperasi.  

5.3 Sumber Bahan Hukum 

Bahan hukum yang digunakan dalam menyusun tesis ini terdiri 

dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. 

a. Bahan hukum primer 

Bahan hukum yang bersifat mengikat dan mutlak dipergunakan untuk 

menyelesaikan permasalahan yang dikemukaan dalam tesis ini, yaitu 

berasal dari peraturan perundang-undangan serta peraturan lainnya 

yang terkait dengan perkoperasian. 

b. Bahan hukum sekunder 

Bahan hukum yang sifatnya menjelaskan bahan hukum primer, bahan 

hukum sekunder terdiri dari bahan hukum yang diperoleh dari literatur 

maupun karya ilmiah lainnya yang bersifat pendukung. Sehingga dapat 

memberikan acuan dan memperluas alasan tentang apa yang 

dikemukakan pada tesis ini. 

 

                                                             
7Ibid  h. 177 
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5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum  

Prosedur pengumpulan bahan hukum yang digunakan oleh peneliti 

adalah dengan cara mencari dan mengumpulkan bahan hukum yang terkait 

dengan permasalahan yang dibahas dalam tesis ini. setelah diperoleh bahan 

bahan hukum tersebut diseleksi, diuraikan dan dianalisis yang kemudian 

dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang 

berlaku. Kemudian berdasarkan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan 

diklarifikasi dan rumusan yang disusun secara sistematis sesuai dengan yang 

dibutuhkan untuk membahas pokok-pokok permasalahannya. 

5.5 Analisa Bahan Hukum 

Semua bahan hukum yang terkumpul, baik itu bahan hukum primer  

maupun bahan hukum sekunder, dipilah dan diklasifikasikan berdasarkan 

kesesuaian dengan rumusan masalah dari penelitian ini. 

Bahan hukum yang saling berhubungan satu sama lain digunakan 

penafsiran sistematis, yaitu bahan hukum yang terkumpul tersebut akan 

dilihat sebagai satu kesatuan sistem.  

Bahan hukum peraturan perundang-undangan yang saling 

bertentangan satu dengan yang lain digunakan asas preferensi berupa asas 

lex superior derogat legi inferiori, lex specialis derogat legi generali, 

dan/atau lex posterior derogat legi priori. 

Bahan hukum peraturan perundang-undangan yang kabur atau 

tidak jelas dilakukan penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan 

yang kabur atau tidak jelas tersebut.  
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Kekosongan hukum maka akan dilakukan suatu konstruksi hukum 

berupa konstruksi hukum analogi, rechtsverfijning, dan/atau argumentum 

a contrario.8 

6. Sistematika Penulisan 

Penelitian ini secara keseluruhan terdiri dari empat bab, yang masing- 

masing bab terdiri dari beberapa sub bab. Berikut adalah pemaparan 

sistematika serta alur pembahasan penelitian ini: 

Bab I Pendahuluan. Dalam bab ini secara umum berisi mengenai latar 

belakang yang mendasari ditulisnya penelitian ini.  Selain itu, bab ini juga 

menjelaskan mengenai konsep penelitian, penelitian terdiri dari latar belakang, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, 

metode penelitian dan sistematika penelitian. 

Bab II merupakan pembahasan dari rumusan masalah yang pertama 

tentang bentuk keabsahan pinjam meminjam antara koperasi dan calon anggota 

koperasi. 

Bab III merupakan pembahasan dari rumusan masalah yang kedua yaitu 

tentang tanggung jawab koperasi dalam melaksanakan kewajiban 

pengangkatan calon anggota. 

Bab IV merupakan penutup. Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran 

terkait hasil pembahasan yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya.  

 

                                                             
8Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, Argumentasi Hukum., Gadjah Mada 

University Press, 2009 h. 147. 


