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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkembangan perekonomian nasional dan perubahan lingkungan strategis 

yang dihadapi dunia usaha termasuk koperasi dan usaha kecil menengah saat ini 

sangat cepat dan dinamis. Koperasi sebagai badan usaha harus senantiasa 

diarahkan dan didorong untuk ikut berperan secara nyata meningkatkan 

pendapatan dan kesejahteraan anggotanya agar mampu berperan sebagai wadah 

kegiatan ekonomi rakyat. 

Koperasi adalah salah satu perkumpulan orang, biasanya yang memiliki 

kemampuan ekonomi terbatas, yang melalui suatu bentuk organisasi perusahaan 

yang diawasi secara demokratis, masing-masing memberikan sumbangan yang 

setara terhadap modal yang diperlukan dan bersedia menanggung resiko serta 

menerima imbalan sesuai dengan usaha yang mereka lakukan. Dinegara Indonesia  

pemerintah telah menggaris tegaskan bahwa dalam rangka pembangunan nasional, 

dewasa ini koperasi harus menjadi soko guru dan wadah utama bagi 

perekonomian rakyat. kebijakan tersebut sesuai dengan UUD 1945 pasal 33 ayat 

1, yang mengatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha 

bersama, bangun usaha yang sesuai dengan itu adalah koperasi.  

Menurut Undang-undang No 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian Pasal 

1 di jelaskan pengertian Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-

seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya 

berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang 
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berdasar atas asas kekeluargaan. pada Undang-undang ini juga dijelaskan adanya 

Koperasi Primer dan Koperasi Sekunder. Koperasi Primer adalah Koperasi yang 

didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang yang dibentuk oleh sekurang-

kurangnya 20 orang. Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan 

beranggotakan Koperasi yang dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 koperasi.. Di 

Kota Pekanbaru juga terdapat koperasi primer dan koperasi sekunder  yang 

bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan koperasi 

di Pekanbaru sangat tinggi beberapa tahun belakangan, namun hal tersebut tidak 

didukung oleh manajerial yang matang. Akibatnya, tidak sedikit koperasi yang 

dalam kondisi lesu dan mati suri. 

Tata Cara mendirikan koperasiadalah harus melakukan penyuluhan 

tentang perkoperasian, dilaksanakan rapat pembentukan koperasi, lakukan 

Pembuatan akta oleh notaries untuk dilakukan pengajuan permohonan pengesahan 

secara tertulis kepada pejabat berwenang, setelah itu pejabat berwenang wajib 

melakukan penelitian terhadap materi Anggaran Dasar yang diajukan dan syarat 

administrasi lainnya dan pejabat berwenang melakukan pengecekan terhadap 

keberadaan koperasi tersebut, baru selanjutnya pengesahan dilakukan selambat-

lambatnya 3 bulan sejak berkas diterima lengkap, dan terakhir akan diterbitkan 

SK Koperasi. (www.dekopindasubang.com, Mei:2017) 

Persyaratan dalam mendirikan koperasi ini dalam UU Nomor 25 Tahun 

1992 tentang Perkoperasian, yaitu dalam Pasal 6 sampai dengan 8 disebutkan 

bahwa persyaratan untuk pembentukan Koperasi adalah sebagai berikut: a) 

Persyaratan pembentukan Koperasi didasarkan atas bentuk Koperasi yang akan 

http://www.dekopindasubang.com/
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dibentuk, yaitu apakah Koperasi Primer atau Koperasi Sekunder, b) Untuk 

persyaratan pembentukan Koperasi Primer memerlukan minimal 20 orang 

anggota. Untuk persyaratan pembentukan Koperasi Sekunder memerlukan 

minimal 3 Koperasi yang telah berbadan hukum, c) Koperasi yang dibentuk harus 

berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia, d) Untuk pembentukan 

Koperasi dilakukan dengan akta pendirian yang memuat anggaran dasar, e) 

Memiliki Anggaran Dasar Koperasi. 

Pembubaran koperasi yang dilakukan oleh Menteri Koperasi dan UMKM 

ini dijelaskan dalam Permen (Peraturan Menteri) KUKM No 10 Tahun 2015 

Tentang Kelembagaan Koperasi pada Bab VI Bagian Keempat Pembubaran 

Koperasi Oleh Pemerintah, yaitu pada Pasal 32 dijelaskan Menteri dapat 

melakukan Pembubaran koperasi apabila:  a) Koperasi tidak memenuhi ketentuan 

dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan/atau 

tidak melaksanakan ketentuan dalam Anggaran Dasar Koperasi yang 

bersangkutan; b) kegiatan koperasi bertentangan dengan ketertiban umum 

dan/atau kesusilaan yang dinyatakan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah 

mempuntai kekuatan hukumtetap; c) Koperasi dinyatakan pailit berdasarkan 

keputusan pengadilan yang telah kekuatan hukumtetap; d) tidak melakukan Rapat 

Anggota Tahunan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan d) Koperasi tidak 

melakukan kegiatan usaha secara nyata selama (dua) tahun berturut-turut terhitung 

sejak tanggal pengesahan akta pendirian koperasi.  

Pada Pasal 33 juga dijelaskan a) Sebelum mengeluarkan keputusan 

Pembubaran Koperasi, Menteri menyampaikan secara tertulis dengan surat 



4 
 

 
 

tercatat mengenai rencana pembubaran Koperasi kepada Pengurus; b) Dalam hal 

Pengurus Koperasi tidak diketahui alamatnya, Menteri menyampaikan surat 

pemberitahuan rencana pembubaran Koperasi kepada anggota Koperasi yang 

masih ada; c) Dalam hal anggota Koperasi tidak diketahui alamatnya, Menteri 

mengumumkan rencana pembubaran Koperasi dengan menempelkan surat 

pemberitahuan rencana pembubaran Koperasi pada papan pengumuman di lokasi 

tempat kedudukan Koperasi; d) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3) dapat dilakukan pada media cetak maupun media elektronik dan media 

lainnya. 

Apabila ada pernyataan keberatan atas pembubaran koperasi ini maka 

pengurus atau anggota koperasi dapat melakukan hal berikut sesuai Pasal 34 yang 

menjelaskan bahwa: a) Pengurus atau Anggota dapat mengajukan surat keberatan 

terhadap rencana pembubaran disertai dengan alasan, dalam jangka waktu paling 

lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan 

rencana pembubaran; b) Dalam hal tidak ada pernyataan keberatan yang diajukan 

oleh Pengurus dan Anggota Koperasi, Menteri mengeluarkan Keputusan 

Pembubaran Koperasi dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung 

sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan rencana pembubaran oleh 

Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33. 

Pasal 35 dijelaskan cara penyampaian keberatan atas pembubaran koperasi 

tersebut: a) Pernyataan keberatan sebagaimana diamksud dalam Pasal 34 ayat (1) 

diajukan secara tertulis dengan surat tercatat kepada Menteri, dengan 

menguraikan secara jelas alasan yang menjadi dasar keberatan; b) Surat keberatan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan: laporan 
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pertanggungjawaban pengurus dan pengawas dalam rapat anggota tahunan 

sekurang–kurangnya 2 (dua) tahun buku terakhir, laporan hasil pemeriksaan 

kantor akuntan publik sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun buku terakhir dan SPT 

PPH Badan atas nama koperasi 2 (dua) tahun buku terakhir; c) Menteri wajib 

memutuskan untuk menerima atau menolak keberatan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 34 ayat (1) dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari 

terhitung sejak tanggal diterimanya pengajuan keberatan secara tertulis dan 

tercatat; d) Dalam hal Menteri menolak keberatan yang diajukan oleh Pengurus 

atau Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), Menteri 

mengeluarkan Keputusan Pembubaran Koperasi berikut alasan penolakan dalam 

jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan 

untuk menolak keberatan ditetapkan; e) Keputusan Menteri untuk menerima atau 

menolak keberatan yang diajukan merupakan putusan akhir.  

Proses penyampaian pembubaran koperasi oleh Menteri ini dijelaskan 

dalam Pasal 37 bahwa : a) Menteri menyampaikan Keputusan Pembubaran 

Koperasi secara tertulis dengan surat tercatat kepada Pengurus atau anggota 

Koperasi dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak 

tanggal dikeluarkannya Keputusan Pembubaran Koperasi; b) Dalam hal Pengurus 

atau Anggota Koperasi tidak diketahui alamatnya, Menteri mengumumkan 

mengenai pembubaran Koperasi dengan menempelkan Keputusan Pembubaran 

Koperasi pada papan pengumuman di tempat kedudukan Koperasi, pengumuman 

di media cetak, maupun media elektronik atau media lainnya dalam jangka waktu 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1).  
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Sebelum dilakukan Pembubaran Koperasi dapat dilihat dari Data Keragaan 

Koperasi Berdasarkan Kelompok Koperasi Kota Pekanbaru Posisi Triwulan III 

2017dapat dilihat koperasi yang aktif maupun yang tidak aktif di Kota Pekanbaru. 

Dibawah ini penulis akan menuliskan tabel dari koperasi aktif maupun yang tidak 

aktif tersebut. 

Tabel 1.1 :Data Keragaan Koperasi Berdasarkan Kelompok Koperasi 

KotaPekanbaru Posisi Triwulan III Tahun 2017 

NO. 
KELOMPOK 

KOPERASI 

AKTIF 

(UNIT) 

TIDAK 

AKTIF 

(UNIT) 

TOTAL 

KOPERASI 
 RAT  

1 ANGKUTAN 1 2 3            1  

2 GEREJA - 2 2             -  

3 JASA 3 - 3            2  

4 KEL. TANI 5 7 12            5  

5 KERAJINAN 1 - 1            1  

6 KONSULTAN - 1 1             -  

7 KOPKAR 55 105 160           31  

8 KOPMA 3 2 5            2  

9 KOPPAS 3 11 14            1  

10 KOPPONTREN - 8 8             -  

11 KOPSYAH 21 24 45           11  

12 KOPTI 1 - 1            1  

13 KPJ 2 7 9            1  

14 KPRI 73 45 118           56  

15 KSP 11 1 12            5  

16 KUD - 6 6             -  

17 LAIN-LAIN 43 330 373           35  

18 MESJID 1 7 8            1  

19 PEMUDA - 4 4             -  

20 PENGRAJIN - 1 1             -  

21 PENSIUNAN 4 10 14            4  

22 POLRI 4 2 6            4  

23 PRODUSEN 2 - 2            1  

24 TNI-AD 9 - 9            8  

25 TNI-AU 9 - 9            8  

26 KSU 116 30 146           26  

27 WANITA 39 27 66           26  

 
TOTAL 406 632 1.038           230  
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Sumber: Data Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru Tahun 2017 

Berdasarkan data tabel diatas dapat dilihat jumlah Data Keragaman 

Koperasi Berdasarkan Kelompok Koperasi Kota Pekanbaru sebanyak 27 Koperasi 

dimana koperasi yang aktif sebanyak 406 koperasidan koperasi yang tidak aktif 

sebanyak 632 koperasi. Jadi total jumlah koperasi yang ada di Kota Pekanbaru 

adalah sebanyak 1.038 koperasi dan mempunyai badan hukum. Koperasi yang 

melakukan RAT (Rapat Anggota Tahunan)  diantara koperasi yang aktif tersebut 

hanya sebanyak 230 Koperasi. Oleh karna itu terdapat masalah dimana tidak 

semua koperasi yang aktif melaksanakan RAT (Rapat Anggota Tahunan). Apabila 

koperasi tidak melakukan RAT maka koperasi tersebut tidak bisa mengisi ODS 

(Online Data Sistem) dimana Kementerian melihat keaktifan dari koperasi-

koperasi adalah dari ODS ini. Koperasi yang telah melaksanakan RAT maka 

harus melaporkan hasil rapat dan laporan keuangannya ke Dinas Koperasi dan 

UMKM, dari dinas nanti akan ada Form ODS yang harus diisi. Apabila Tidak 

melaksanakan RAT tidak bisa mengisi ODS dan apabila telah RAT tapi tidak 

mengisi ODS maka secara terprogram koperasi tersebut secara terprogram 

dikatakan tidak aktif di kementerian. 
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Tabel 1.2 : Data Capaian Pertumbuhan Koperasi Di Kota Pekanbaru 3 

Tahun Terakhir 

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru Tahun 2017 

  Pada table diatas yaitu data pencapaian koperasi, walaupun banyak 

koperasi yang dibubarkan di Kota Pekanbaru tapi pertumbuhan koperasi juga 

meningkat di Kota Pekanbaru dari tahun 2015 sampai 2017. pada tahun 2015 

pertumbuhan koperasi 949 koperasi, meningkat pada tahun 2016 sebanyak 1.021 

koperasi  dengan capaian persentase sebanyak 7,59 dan pada tahun 2017 

meningkat lagi sebanyak 1.040 dengan persentase capaian 1,86. Pertumbuhan 

koperasi aktif pada 2015 sebanyak 379 meningkat pada tahun 2016 sebanyak 442 

koperasi dengan persentase capaiannya 16,62 dan tahun 2017 sedikit menurun 

menjadi 408 dengan persentase pencapaian minus (7,69). Pertumbuhan Koperasi 

yng RAT pada tahun 2015 sebanyak 177 meningkat pada tahun 2016 sebanyak 

206 dengan persentase capaiannya 16,64 dan pada tahun 2017 meningkat lagi 

msebanyak 230 koperasi dengan persentase capaian 11,65 ini berarti semakin 

tinggi tingkat kesadaran koperasi untuk melaksanakan RAT. Dan pertumbuhan 

jumlah anggota pada tahun 2015 sebanyak 110.682 anggota menigkat pada tahun 

2016 sebanyak 120.720 dengan persentase capaian 9,07 akan tetapi terjadi sedikit 

NO URAIAN 2015 2016 
PERSENTASE 

CAPAIAN 
2017 

PERSENTA

SE 

CAPAIAN 

1 
Pertumbuhan 
Jumlah Koperasi 

                          949     1.021                     7,59  
                        

1.040  
                        

1,86  

2 
Pertumbuhan 
Koperasi Aktif 

                          379                           442                   16,62  
                           

408  
                       

(7,69) 

3 
Pertumbuhan 
Koperasi Yang Rat 

                          177                           206                   16,64  
                           

230  
                      

11,65  

4 
Pertumbuhan 
Jumlah Anggota 

                   110.682                     120.720                     9,07  
                     
119.568  

        
(0.95)  
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penurunan jumlah anggota koperasi pada tahun 2017 sebanyak 119.568 anggota 

dengan persentase minus (0,95). 

Tabel 1.3 : Daftar Koperasi yang dibubarkan Perkecamatan Tahun 2017 

No Nama Kecamatan Memiliki SK 

Pembubaran 

Menunggu SK 

Pembubaran 

1. Kecamatan Bukit Raya 18 koperasi 7 Koperasi 

2. Kecamatan Lima Puluh 10 Koperasi 3 Koperasi 

3. Kecamatan Marpoyan Damai 60 Koperasi - 

4. Kecamatan Payung Sekaki 10 Koperasi - 

5. Kecamatan Pekanbaru Kota 25 Koperasi - 

6. Kecamatan Rumbai 24 Koperasi - 

7. Kecamataan Sail 15 Koperasi - 

8. Kecamatan Senapelan 28 Koperasi - 

9. Kecamatan Sukajadi 54 Koperasi - 

10. Kecamatan Tampan 33 Koperasi - 

11. Kecamatan Tenayan Raya 36 Koperasi - 

12. Kota Pekanbaru - 1 Koperasi 

 TOTAL 313 Koperasi 11 Koperasi 

Sumber: Lampiran SK Nomor 65 Tahun 2017 

Pada Tabel di atas yaitu lampiran dari Keputusan Menteri Koperasi dan 

Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 65/Kep/M.KUKM.2/VII/2017 Tentang 

Pembubaran Koperasi yang ditetapkan tanggal 24 juli 2017. Pada Tabel diatas 

terdapat 324 koperasi yangdibubarkan oleh Keputusan Menteri Koperasi dan 

UKM.Pembubaran koperasi ini terdapat di 12 Kecamatan di Kota Pekanbaru. Dari 

324 terdapat 11 koperasi yang bermasalah terkait hutang dan terhalang 

pemerintah. Koperasi-kopersi yang belum bisa dibubarkan ini karena belum 

mengembalikan dana bantuan yang mana digunakan atau diputarkan untuk 

pengelolaan koperasi dan harus dikembalikan lagi, Tapi sebagian koperasi ada 

yang mengklaim bahwa usahanya gagal ataupun ada pengurus yang membawa lari 
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dana tersebut. Itulah sebabnya 11 koperasi ini belum bisa dibubarkan karena 

koperasi yang dibubarkan itu harus terlepas dari hutang.Munculnya masalah ini 

dan koperasi-koperasi tersebut belum dapat menyelesaikan permasalahannya 

maka akhirnya Dinas Koperasi dan UMKM mengeluarkan 11 koperasi tersebut 

dari daftar dan dilaporkan ke Kementerian, hingga sekarang Dinas Koperasi masih 

menunggu Surat Keputusan dari Kementerian bahwa nama 11 Koperasi tersebut 

telah dikeluarkan dan tidak dapat dibubarkan. 

Akan tetapi nama-nama 313 koperasi yang ada dalam Keputusan Menteri 

Nomor 65 Tahun 2017 ini tidak dapat dikeluarka lagi karena tidak memiliki 

masalah dan pasti dibubarkan. Serta tidak ada masalah yang terjadi setelah 

dikeluarkannya nama-nama koperasi yang dibubarkan ini. 

Menurut UU No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Pasal 3 tujuan 

koperasi adalah 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. Tapi dapat 

dilihat banyak koperasi-koperasi dipekanbaru keberadaannya masih kurang 

terlihat dan dirasakan dalam tatanan perekonomian dipekanbaru, baik itu koperasi 

dalam jenis konsumsi, simpan pinjam, produksi, ataupun koperasi jasa. Maka 

daripada itu dikeluarkanlah Keputusan Menteri Nomor: 

65/Kep/M.KUKM.2/VII/2017 Tentang Pembubaran Koperasi untuk dapat 

menertibkan kembali koperasi yang dinilai tidak aktif dan tidak taat pada aturan-

aturan perkoperasian. Dengan adanya keputusan Menteri ini diharapkan Dinas 
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Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru dapat menertibkan koperasi yang tidak 

sehat serta mendorong pertumbuhannya agar terjadinya peningkatan produktifitas 

kerja. 

Berdasarkan berbagai uraian diatas dapat dilihat permasalahan 

pembubaran koperasi karna adanya masalah internal, manajemen dan usaha 

koperasi itu sendiri. Maka peneliti bermaksud melakukan penelitian dan akan 

melakukan pembahasan kemudian menuangkan dalam bentuk Skripsi dengan 

judul penelitian “ANALISISFAKTOR-FAKTOR PEMBUBARAN 

KOPERASI BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI KOPERASI DAN 

USAHA KECIL DAN MENENGAH (UKM) NO 65 TAHUN 2017(STUDI 

KASUS PEMBUBARAN KOPERASI BADAN HUKUM PROVINSI DI 

KOTA PEKANBARU)” 

1.2 Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, 

maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:  

1. Apakah faktor-faktor penyebab pembubaran koperasi berbadan hukum 

Provinsi di kota Pekanbaru ? 

2. Apakah hambatan-hambatan dalam pembubaran koperasi berbadan 

hukum Provinsi di Kota Pekanbaru? 

1.3 Tujuan Penelitian  

Setiap penelitian yang dilakukan tentu memiliki sasaran atau tujuan dari 

penulisan. Adapun yang menjadi tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut,  
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1. Mengetahui penyebab pembubaran koperasi yang berbadan hukum 

Provinsi di Kota pekanbaru 

2. Mengetahui hambatan-hambatandalam pembubaran koperasi oleh 

Dinas Koperasi dan UMKM 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

1. Secara akademis penelitian ini sebagai syarat untuk menyelesaikan 

program S1 pada jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ekonomi 

dan Ilmu Sosial, di Universitas Sultan Syarif kasim Riau. 

2. Penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan masukan dan koreksi bagi 

pihak berwenang pelaksana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) 

di Dinas Perdagangan dan Usaha Kecil Menengah Kota Pekanbaru. 

3. Penelitian ini dapat menjadi referensi pustaka dan sebagai sumber-sumber 

penelitian berikutnya. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Muatan skripsi ini disusun menjadi beberapa bab: 

Bab I : PENDAHULUAN 

Bagian ini merupakan pendahuluan dimana ditemukan hal-hal 

mengenai latar belakang, batasan penelitian, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

Bab II : LANDASAN TEORI  
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Landasan ini akan menjelaskan berbagai teori atau penalaran, atau 

seperakat konsep, defenisi, dan proporsi yang disusun secara 

sistematis. 

Bab III : METODE PENELITIAN  

Bab ini akan menjelaskan mengenai metode penelitian yang akan 

digunakan dalam penelitian. Bab ini juga akan menjelaskan 

SEJARAH penelitian, jenis dan sumber dat, teknik pengumpulan 

data, populasi dan sampel, skala pengukuran, dn teknik pengujian 

penelitian. 

       Bab IV : GAMBARAN UMUM  

Bab ini menguraikan tentang sejah singkat Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah (UMKM). 

     Bab V : HASIL PENELITIAN 

Merupakan hasil dan analisa data yang akan menguraikan beberapa 

perhitungan yang diperlkan untuk menjawab permasalahan yang akan 

diajukan dalam penelitian. 

 Bab VI : PENUTUP 

Bab ini merupakan bagian akhir dalam penulisan skripsi, didalam bab 

ini disampaikan beberapa kesimpulan serta saran yang akan relevan 

untuk penelitian selanjutnya dengan temuan atau hassil penelitian yang 

telah dilakukan. 


