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KATA PENGANTAR

<1 V
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Hukum Universitas Sriwijaya.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional di Indonesia saat ini merupakan wujud dari cita- 

cita bangsa Indonesia yang ingin merdeka sejak dahulu. Perjuangan kemerdekaan 

yang dilakukan oleh bangsa Indonesia berujung pada saat diproklamirkannya 

kemerdekaan Indonesia, tanggal 17 Agustus 1945. Kemerdekaan secara politis ini 

membawa pula dampak positif di segala bidang kehidupan bangsa Indonesia, 

termasuk bidang perekonomian. Hal ini pula yang mendorong bangsa Indonesia yang 

semula hancur akibat politik Devide et Impera (pecah belah) pada masa kolonial 

Belanda dan dilanjutkan sistem Kumiai pada masa penjajahan Jepang, berkeinginan 

membentuk suatu gerakan keijasama yang sejalan dengan semangat dan nilai-nilai 

perjuangan 1945. Gerakan kerjasama antar rakyat ataupun rakyat dengan pemerintah

• iyang saling bahu-membahu inilah dikenal dengan koperasi.

Peranan koperasi di Indonesia sangat diutamakan oleh Undang-Undang

1945, karena merupakan salah satu sasaran dalam pembangunan ekonomi sebagai

wujud pembangunan nasional yang berdasarkan demokrasi ekonomi untuk

meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat adil dan merata. Dengan demikian hal ini

adalah tujuan nasional yang selaras dengan pembukaan Undang-Undang 1945 yaitu

Sudarsono, dan Edilius, Koperasi Dalam Teori dan Praktek, cetakan ketiga, PT. Rineka 
Cipta, Jakarta, 1992, hal. 43.
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melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan 

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan 

ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan

sosial.

Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan sebagai berikut:

(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 dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh 

negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar 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.

s

i
I

)2****

Memperhatikan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut dengan

jelas menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama

berdasarkan atas azas kekeluargaan. Apabila kita lihat dari bunyi pasal tersebut, maka

koperasi adalah suatu badan usaha yang sesuai dengan susunan perekonomian yang

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu tersirat makna yang

mengamanatkan bahwa koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat, di mana dikeijakan

dan dimiliki oleh anggota masyarakat yang perlu didorong pengembangannya dalam

rangka mewujudkan demokrasi ekonomi. Koperasi harus dapat berkembang menjadi

lembaga ekonomi masyarakat yang mandiri dimana dalam pertumbuhannya berakar

2
Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan Keempat
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pula di dalam masyarakat tersebut. Untuk itu perlu ditingkatkan kesadaran, 

kegairahan, dan kemampuan masyarakat luas untuk berkoperasi, yang dapat 

diwujudkan antara lain melalui pendidikan, penyuluhan, dan pembinaan pengelolaan 

koperasi.

Jika dilihat secara garis besar kegiatan koperasi tidak terlalu berbeda 

dengan kegiatan usaha yang berbadan hukum lainnya seperti Perseroan Terbatas 

(PT), yaitu sama-sama bertujuan untuk kesejahteraan para pekerja dan mencari 

keuntungan (laba). PT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, 

melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam 

saham.3 Akan tetapi jika ditinjau dari sudut kesejahteraan, bentuk PT biasanya 

dipakai hanya untuk kegiatan usaha yang besar, yang membutuhkan modal dalam 

jumlah yang besar pula. Yang dalam pendiriannya diperlukan ongkos relatif tinggi 

dan sulit dalam pengesahannya. Selain itu PT lebih menitikberatkan tujuan usahanya 

untuk mendapatkan laba sebesar-besarnya daripada kepentingan kesejahteraan para

pihak yang terkait dalam PT tersebut.

Sedangkan pada koperasi merupakan perkumpulan orang-orang untuk

mengadakan keijasama dan bukanlah merupakan konsentrasi modal. Koperasi

terbentuk atas kumpulan orang-orang sehingga makin banyak orang yang menjadi

anggota, makin sedikit orang-orang tersebut memasukkan sejumlah uang sebagai

modal koperasi. Koperasi dimaksudkan untuk menampung kegiatan perekonomian

pada tingkat lapisan bawah yang masih merupakan bagian besar dari rakyat

3 Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas
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Indonesia. Sehingga daiam pendiriannya tidak membutuhkan modai yang besar dan 

tidak memerlukan persyaratan yang menyulitkan anggotanya. Oleh karena itu 

koperasi lebih menitikberatkan tujuan kegiatan usahanya untuk kesejahteraan para

anggotanya.

Menurut ketentuan Bab I tentang pengertian koperasi dalam Pasal I ayat

(I) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dinyatakan bahwa:

Koperasi Indonesia adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang 
seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya 
berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat 
yang berdasarkan atas azas kekeluargaan.

Koperasi merupakan perkumpulan yang bertujuan untuk meningkatkan 

kesejahteraan anggotanya di dalam bidang perekonomian dengan cara gotong 

royong.4 Kemudian, apabila kita lihat fungsi koperasi baik dalam masyarakat umum

maupun dalam bidang perekonomian kita, maka akan diketahui peran-peran utama

dalam perekonomian yang dapat dilakukan koperasi untuk mencapai kesejahteraan

bagi seluruh rakyat Indonesia.

Menurut R. T. Sutantya R. Hadikusuma dan Sumantoro dalam bukunya

yang berjudul Pengertian Pokok Hukum Perusahaan (Bentuk-bentuk Perusahaan yang 

berlaku di Indonesia), disebutkan bahwa fungsi koperasi sebagai berikut:

1. Sebagai alat perjuangan ekonomi untuk mempertinggi kesejahteraan rakyat;
2. Sebagai alat pendemokrasi ekonomi nasional;
3. Sebagai salah satu urat nadi perekonomian Indonesia;

4 J. C. T Simonrangkir, Rufiy T. Erwin, }. T. Pra$$tyo, Kamus Hukum, Sinar Grafika, Jakarta,
2000, hal 85.



5

4. Sebagai alat pembina insan masyarakat, untuk memperkokoh kedudukan 
ekonomi bangsa Indonesia serta bersatu dalam mengatur tata laksana 
perekonomian rakyat.3

Selanjutnya dalam Pasal 4 u'ndangUndang Nomor 25 Tahun 1992 tentang

Pokok-pokok Perkoperasian dinyatakan bahwa fungsi koperasi adaiah :

1. Membangun dan mengembangkan potensi kemampuan ekonomi anggota pada 
khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan 
ekonomi sosial;

2. Berperan serta aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia 
dan masyarakat;

3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan 
perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko guru;

4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional 
yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan dan 
demokrasi ekonomi.

Gerakan memasyarakatkan koperasi ini perlu ditingkatkan terutama dalam

pelaksanaannya dimana didukung oleh pendidikan perkoperasian baik disekolah-

sekolah maupun di luar sekolah serta pembinaan perkoperasian secara profesional.

Usaha peningkatan kemampuan koperasi mencakup semua tingkat dan jenis usaha

masyarakat dengan penekanan pada koperasi primer, dalam rangka peningkatan 

kemampuan masyarakat yang berpendapatan rendah juga usaha pada golongan 

ekonomi rendah. Sejalan dengan itu dilanjutkan pula berbagai kemudahan bagi 

pengembangan koperasi termasuk kesempatan memperoleh kredit serta bantuan 

tenaga manajemen dan penyelenggaraan latihan ketrampilan dan pendidikan 

keahlian.

5 R. T. Sutantya R. Hadikusuma dan Sumantoro, Pengertian Pokok Hukum Perusahaan, 
Rajawali Pers, Jakarta, 1991, hal 129.
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Di bidang idiil, koperasi Indonesia merupakan satu-satunya wadah untuk 

menyusun sisiem perekonomian masyarakat yang berazaskan kekeluargaan dan 

kegotongroyongan 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.

Koperasi merupakan suatu organisasi yang dimiliki oleh orang-orang yang 

menjalankan usaha demi kepentingan dan keuntungan mereka sendiri. Anggota 

koperasi sekaligus menjadi patner daiam berkontrak, artinya mereka akan memberi 

produk mereka sendiri.6

Lebih lanjut, koperasi merupakan suatu organisasi yang terdiri dari

beberapa perangkat, dimana perangkat itu akan saling mendukung sehingga tujuan

yang hendak dicapai dapat terlaksana. Dapat diibaratkan bahwa koperasi itu sebagai

suatu sistem, sistem tersebut terdiri dari sub-sub sistem, jika saiah satu sub sistem itu

mengalami gangguan maka sub sistem lain akan menerima imbasnya. Oleh karena itu

harus ada suatu sinkronisasi dan saling mendukung satu sama lainnya.

Koperasi mempunyai perangkat organisasi yang terdiri dari Rapat

Anggota, Pengurus, dan Pengawas. Ketiga organisasi ini yang berperan dalam 

perkembangan koperasi, sehingga suatu koperasi tergantung penuh pada keaktifan 

pengurus dan anggota koperasi dalam menjalankan kewajiban masing-masing. Begitu

Adijaya Yusuf dan John W Hcad, Topik-Topik Mata Kuliah Hukum Ekonomi dan 
Kurikulum, Elips, Jakarta, 1998, hal. 37.
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pula halnya dengan pengawas yang dapat memberikan koordinasi dan masukan-

masukan terhadap jaiannya koperasi. Untuk itu ketiga organisasi ini memang

merupakan satu perangkat tidak terpisahkan yang bertanggungjawab dalam

kelangsungan koperasi.

Dalam prakteknya, pengelolaan koperasi sering ditemui adanya beberapa

kendala dari perangkat koperasi yaitu anggota, pengurus, dan pengawas koperasi,

sebagai dimensi intern dalam suatu koperasi. Menurut Prof. Dr. Jl. Mey dan Drs..

P.M.M.H. Suel, mengatakan bahwa, "'Hal-hal yang menimbulkan masalah yang 

merupakan inti dari teori organisasi intern, adalah pemisahan pimpinan dan 

pelaksanaan serta pengkhususan pimpinan sendiri”.7

Koperasi selain berperan menghimpun dana dari para anggota, juga 

berperan dalam mensejahterakan anggotanya dengan cara memberikan dana tersebut 

untuk keperluan anggota. Daiam pemberian dana tersebut, terlebih dahulu harus 

memenuhi persyaratan yang telah ditentukan koperasi tersebut baik dari segi 

keanggotaan, dan jumlah uang yang akan diberikan kepada anggota. Dalam hal ini 

pengurus koperasi sebagai pengelola diminta lebih cermat dalam memilih dan 

mengabulkan permohonan pemberian sejumlah dana kepada anggota 

memerlukan, apalagi dengan jumlah yang besar. Begitu pula halnya dengan 

pengawas koperasi yang berkewajiban melaporkan tugas dan hasil pengawasannya 

terhadap koperasi.

yang

7 Sudarsono, dan Ediiius, op-cit., hal 84
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Daiam keanggotaan koperasi dapat dilihat antara lain adanya para anggota 

koperasi yang belum sepenuhnya menyadari akan hak dan kewajibannya selaku
o

anggota koperasi, contohnya seperti dalam koperasi simpan pinjam sering ditemui 

adanya anguota koperasi yang belum melunasi pinjamannya atau bahkan sama sekali 

tidak melunasi pinjaman tersebut.

Selain masalah penting yang berkaitan dengan konteks lemahnya 

manajemen, kurangnya jiwa kewirausahaan dikalangan anggota koperasi dan
o

persoalan yang kurang sound of business yang memadai. Pengurus dan pengawas 

yang berkualitas dan mempunyai kemampuan manajerial yang handal sehingga dapat 

memajukan suatu koperasi adalah hal yang utama. Karena dalam pengelolaan yang 

baik maka suatu koperasi tidak akan mengalami kerugian.

Dalam hal pemberian piutang ini kepada anggota yang lalai dalam 

penbayaran, apabila berlangsung terus-menerus akan mengakibatkan kerugian pada 

koperasi sebagai akibat dari ketidakseimbangan antara pinjaman atau piutang yang 

diberikan kepada anggota dengan pembayaran utang yang telah ditentukan 

sebelumnya. Sehingga hal tersebut harus dipertanggungjawabkan oleh pengurus dan 

pengawas sebagai pengelola koperasi yang memberikan piutang.

8 Panji Anaroga dan Ninik Widiyanti, Dinamika Koperasi, Rineka Cipta, Jakarta, 1993,
hal. 136.
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Bertitik tolak dari uraian diatas, penulis berkeinginan untuk menyusun

suatu karya tulis dalam bentuk penulisan skripsi yang berjudul

“PERTANGGUNGJAWABAN PERANGKAT KOPERASI ATAS

PENYELESAIAN UTANG PIUTANG PADA KOPERASI KREDIT KARYA

JASA”

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian di atas maka permasalahan yang dibahas dalam skripsi

ini adalah :

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban perangkat koperasi atas penyelesaian 

utang piutang pada koperasi kredit Karya Jasa ?

2. Bagaimanakah kebijakan pengurus dan pengawas koperasi dalam kegiatan 

pemberian piutang kepada anggota pada koperasi kredit Karya Jasa ?

3. Bagaimana penyelesaian utang anggota yang lalai membayar dan 

penagihannya pada koperasi kredit Karya Jasa 7

cara

C. Tu juan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

a. Untuk mengkaji dan menganalisis mengenai pertanggungjawaban dari 

perangkai koperasi dalam hal penyelesaian utang piutang anggota suatu 

koperasi.
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b. Untuk mengkaji dan menganalisis mengenai kebijakan pengurus dan 

pengawas koperasi dalam kegiatan pelayanan pemberian piutang kepada

anggota suatu koperasi.

c. Untuk mengkaji dan menganalisis mengenai penyelesaian utang anggota

yang lalai membayar beserta cara penagihannya dalam suatu koperasi

2. Manfaat

a. Dari sudut teoritis, hasil penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat

sebagai sumbangsih bagi dunia ilmiah dalam memperkaya khasanah

perbendaharaan kepustakaan mengenai kajian dalam studi hukum dan

bisnis, khususnya kajian di bidang perkoperasian.

b. Dari sudut praktis, hasil penulisan ini diharapkan dapat dimanfaatkan

sebagai masukan bagi para pihak yang terkait dalam pemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

D. Ruang Lingkup

Sesuai dengan judul skripsi ini, untuk lebih terarah dan memfokuskan pada 

permasalahan yang akan dibahas. Maka pembahasannya dibatasi pada hal-hal yang 

menyangkut masalah pertanggungjawaban perangkat koperasi yang terdiri dari rapat 

anggota, pengurus dan pengawas koperasi dalam hal penyelesaian utang piutang 

anggota. Serta kebijakan pengurus dan pengawas koperasi dalam pemberian piutang. 

Dan juga penyelesaian utang anggota yang lalai membayar pada Koperasi Kredit 

Karya Jasa yang berkedudukan di Komplek RS. RK. Charitas Palembang,
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berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan 

peraturan i ainnya.

Metodologi PenelitianE.

1. Tipe Penelitian

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip 

hukum, terutama yang bersangkut paut dengan pertanggungjawaban 

perangkat koperasi, kebijakan pengurus dan pengawas koperasi dalam hal 

utang piutang kepada anggota, juga penyelesaian terhadap anggota koperasi 

yang lalai dalam pembayaran utang, berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 1992, maka tipe penelitiannya tergolong penelitian hukum empiris 

yaitu penelitian data primer di lapangan atau terhadap masyarakat.9

Sifat penelitian hukum ini adalah bersifat eksploratif yaitu penelitian 

yang dilakukan untuk memperoleh keterangan, penjelasan, dan data mengenai

hai-hal yang belum diketahui. Sebab itu, penelitian ini disebut penelitian

penjelajahan yang sifatnya mendasar sekali. Penelitian jenis ini dilakukan oleh

seorang peneliti yang tidak atau belum mempunyai gambaran sama sekali 

tentang hal-hal yang akan diteliti.10

9 Soeijono Soekarno, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, J akan a, 1986, hal. 52,.
10 Usmawadi, “Teknis Penulisan Ilmiah' ., Meteri Pendidikan dan Ixitihan Kemahiran 

Hukum, Nomor X, Lab. Hukum Fak. Hukum Unsri, Palembang, 2006, hal. 213.
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2. Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian dengan menarik informasi-informasi 

dai i pihak-pihak yang mempunyai kemampuan dan berkompeten di dalam 

bidang perkoperasian. Penelitian ini sendiri dilakukan di kota Palembang, 

dikarenakan koperasi di kota Palembang cukup untuk mewakili dalarn 

mengumpulkan informasi dan hal-hai yang dibutuhkan dalam penelitian ini. 

Koperasi tersebut yaitu di Koperasi Karya Jasa yang terletak di Komplek RS. 

RK. Charitas, Jalan Jenderal Sudirman 1054 Palembang.

Selanjurnya penulis melakukan penelitian secara umum pada 

pe:pustakaan yang ada di kota Palembang, tetapi lokasi penelitian ini penulis 

khususkan pada perpustakaan vu layah Sumatera Selatan, perpustakaan 

Universitas Sriwijaya, dan perpustakaan Fakultas Hukum Universitas 

Sriwijaya sendiri.

3. Data dan Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari data sekundei

dan data primer. Data sekunder dipergunakan berupa :

(1 > Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai keK lalan

mengikat, terdiri dari Peraturan Perundang-undangan.

(2, Bahan hukum sekunder, yaitu bcihan hukum yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta
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memahami bahan hukum primer, meliputi hasil karya ilmiah sarjana

terutama literatur mengenai perkoperasian.

(3 ) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi majalah-

majalah yang memuat tulisan ilmiah yang relevan serta kamus hukum.

Data sekunder diperoleh dengan me!alui studi kepustakaan, sedangkan

data primer diperoleh langsung dari penelitian lapangan dengan cara

melakukan pengamatan atau observasi di Koperasi Kredit Karya Jasa, dan

berupa hasil wawancara dengan dengan pihak-pihak yang terkait yaitu

manager, anggota, pengurus dan pengawas pada Koperasi Kredit Karya Jasa.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data menggunakan analisis kualitatif secara deskriptif, dalam

ar'i data yang diperoleh diuraikan dan dihubungkan secara sistematis dalam

bentuk kata-kata. Kemudian dita- ik suatu kesimpulan untuk menggambarkan

jawaban terhadap permasalahan.
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