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PENDIRIAN KOPERASI

Dalam Pasal 7 UU Perkoperasian No 17 Tahun 2012 
tentang Perkoperasian dikatakan bahwa :
1. Koperasi Primer didirikan oleh paling sedikit 20 

(dua puluh) orang perseorangan dengan
memisahkan sebagian kekayaan pendiri atau
Anggota sebagai modal awal Koperasi.

2. Koperasi Sekunder didirikan oleh paling sedikit 3 
(tiga) Koperasi Primer
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PENDIRIAN KOPERASI

(1) Koperasi mempunyai tempat kedudukan di wilayah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia yang ditentukan dalam 
Anggaran Dasar.

(2) Wilayah keanggotaan Koperasi ditentukan dalam Anggaran 
Dasar.

(3) Tempat kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
sekaligus merupakan kantor pusat Koperasi.

(4) Koperasi mempunyai alamat lengkap di tempat 
kedudukannya.

(5) Dalam semua surat menyurat, pengumuman yang 
diterbitkan oleh Koperasi, barang cetakan, dan akta dalam 
hal Koperasi menjadi pihak harus disebutkan nama dan 
alamat lengkap Koperasi.
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PENDIRIAN KOPERASI

(1) Pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 
dilakukan dengan Akta Pendirian Koperasi yang dibuat oleh 
Notaris dalam bahasa Indonesia.

(2) Dalam hal di suatu kecamatan tidak terdapat Notaris 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Akta Pendirian 
Koperasi dapat dibuat oleh Camat yang telah disahkan 
sebagai Pejabat Pembuat Akta Koperasi oleh Menteri.

(3) Notaris yang membuat Akta Pendirian Koperasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) adalah Notaris yang terdaftar pada 
Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan 
di bidang Koperasi.
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PENDIRIAN KOPERASI

(1) Akta Pendirian Koperasi memuat Anggaran Dasar dan 
keterangan yang berkaitan dengan pendirian Koperasi.

(2) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat 
sekurang-kurangnya:
a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, tempat tinggal, 

dan pekerjaan pendiri perseorangan atau nama, tempat 
kedudukan, dan alamat lengkap, serta nomor dan 
tanggal pengesahan badan hokum Koperasi pendiri bagi 
Koperasi Sekunder; dan

b. susunan, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, tempat 
tinggal, dan pekerjaan Pengawas dan Pengurus yang 
pertama kali diangkat.
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(3) Dalam pembuatan Akta Pendirian Koperasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), seorang pendiri dapat diwakili oleh 
pendiri lain berdasarkan surat kuasa sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangundangan.

(4) Permohonan Akta Pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diajukan secara tertulis oleh para pendiri 
secara bersama-sama atau kuasanya kepada Menteri untuk 
mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum.

(5) Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan permohonan 
pengesahan Koperasi sebagai badan hokum sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Menteri.
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Apabila permohonan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 ayat (4) tidak sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan, dalam jangka 
waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak 
diterimanya permohonan, Menteri harus menolak 
permohonan secara tertulis disertai alasannya.
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(1) Terhadap penolakan permohonan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 11, para pendiri atau kuasanya
dapat mengajukan permohonan ulang dalam jangka 
waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak
diterimanya penolakan.

(2) Keputusan terhadap pengajuan permohonan ulang 
diberikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak 
diterimanya pengajuan permohonan ulang.

(3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
merupakan keputusan pertama dan terakhir.
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PENDIRIAN KOPERASI

(1) Koperasi memperoleh pengesahan sebagai badan 
hukum setelah Akta Pendirian Koperasi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) 
disahkan oleh Menteri.

(2) Pengesahan Koperasi sebagai badan hukum 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 
dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) 
hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima.

(3) Dalam hal Menteri tidak melakukan pengesahan 
dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), Akta Pendirian Koperasi dianggap sah
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(1) Dalam hal setelah Koperasi disahkan, Anggotanya 
berkurang dari jumlah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 7 maka dalam jangka waktu paling 
lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan 
tersebut, Koperasi yang bersangkutan wajib 
memenuhi jumlah minimal keanggotaan.

(2) Setelah melampaui jangka waktu sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), Anggota Koperasi tetap 
kurang dari jumlah minimal keanggotaan maka 
Anggota Koperasi bertanggung jawab secara pribadi 
atas segala perikatan atau kerugian yang terjadi dan 
Koperasi tersebut wajib dibubarkan oleh Menteri.
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(1) Setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh Anggota, 
Pengurus, dan/atau Pengawas sebelum Koperasi
mendapat pengesahan menjadi badan hukum dan 
perbuatan hukum tersebut diterima oleh Koperasi,
Koperasi berkewajiban mengambil alih serta 
mengukuhkan setiap perbuatan hukum tersebut.

(2) Dalam hal perbuatan hukum sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) tidak diterima, tidak diambil alih, atau 
tidak dikukuhkan oleh Koperasi, masing-masing 
Anggota, Pengurus, dan/atau Pengawas bertanggung
jawab secara pribadi atas setiap akibat hukum yang 
ditimbulkan

New Version 2014



STIE INDRAGIRI                                                                           MANAJEMEN KOPERASI

KOPERASI PRIMER DAN SEKUNDER

Koperasi Primer adalah Koperasi yang 
didirikan oleh dan beranggotakan orang 
perseorangan

New Version 2014

Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang 
didirikan oleh dan beranggotakan badan 
hukum Koperasi.

CONTOH : KOPERASI UNIT DESA

CONTOH : KUKM - KOPERASI INDONESIA -
KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH MIKRO 
INDONESIA

SUMBER : UU NO 17 TAHUN 

2012 TENTANG KOPERASI
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SELESAI
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