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PENDIRIAN KOPERASI

• Koperasi primer didirikan sekurang-kurangnya 20 orang yangmempunyai
kegiatan dan kepentingan ekonomi yang sama dan cakap secara hukum
dan mampu melakukan perbuatan hukum (Pasal 6, Pasal 18 UU No 
25/1992)

• Koperasi sekunder dibentuk dan didirikan oleh sekurang-kurangnya 3 
badan hukum koperasi.( Pasal 6 UU No 25/1992)

• Wajib memahami pengertian, nilai dan prinsip-prinsip koperasi

• Pendirian Koperasi dilakukan dengan akta pendirian yang memuat
Anggaran Dasar ( Pasal 7 UU No 25/1992)

• Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya
disahkan oleh Pemerintah.(Pasal 9 UU No 25/1992)



Hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam
pembentukan koperasi antara lain adalah:

1. Orang-orang yang akan mendirikan koperasi dan yang 
nantinya akan menjadi anggota koperasi hendaknya
mempunyai kegiatan dan kepentingan ekonomi sama. Artinya
tidak setiap orang dapat mendirikan dan atau menjadi
anggota koperasi tanpa didasarkan pada adanya kejelasan
mengenai kegiatan atau kepentingan ekonomi yang akan
dijalankan. Kegiatan ekonomi yang sama diartikan, memiliki
profesi atau usaha yang sama, sedangkan kepentingan
ekonomi yang sama diartikan memiliki kebutuhan ekonomi
yang sama



2.Usaha yang akan dilaksanakan oleh koperasi
harus layak secara ekonomi. Layak secara
ekonomi diartikan bahwa usaha tersebut akan
dikelola secara efisien dan mampu
menghasilkan keuntungan usaha dengan
memperhatikan faktor-faktor tenaga kerja, 
modal dan teknologi



3.Modal sendiri harus cukup tersedia untuk
mendukung kegiatan usaha yang akan
dilaksanakan oleh koperasi. Hal ini dimaksud
agar kegiatan usaha koperasi dapat segera
dilaksanakan tanpa menutup kemungkinan
memperoleh bantuan, fasilitas pinjaman dari
pihak luar.



4.Kepengurusan dan manajemen harus
disesuaikan dengan kegiatan usaha yang akan
dilaksanakan agar tercapai efektivitas dan
efisiensi dalam pengolaan koperasi. Perlu
diperhatikan mereka yang nantinya
ditunjuk/dipilih menjadi pengurus haruslah
orang yang memiliki kejujuran, kemempuan
dan kepemimpinan, agar koperasi didirikan
tersebut sejak dini telah memiliki pengurus
yang handal

•



PEMBENTUKAN 
KOPERASI HARUS 
MEMENUHI SYARAT-
SYARAT

Modal sendiri harus cukup 
tersedia untuk dapat 
mendukung kegiatan usaha 
koperasi 

6

Memilik tenaga terampil dan 
mampu mengelola koperasi.                          
7

Kop. Primer dibentuk dan didirikan 
oleh sedikitnya 20 orang yang 
mempunyai kegiatan dan 
kepentingan ekonomi yang sama                                         
1

Kop. Sekunder dibentuk dan 
didirikan oleh sedikitnya 3  badan 
hukum koperasi 

2

Usaha harus layak secara 
ekonomi, dikelola secara 
efisiensi dan mampu 
memberikan mannfaat 
ekonomi yangnyata bagi 
anggota.             5

Pendiri Kop Sekunder adalah pengurus 
koperasi primer yang diberi kuasa dalam 
pembertukan kop. Sekunder                                       
4

Para pendiri kop. primer 
dinyatakan cakap secara 
hukum dan mampu 
melakukan perbuatan 
hukum                          3



Proses Pendirian Koperasi

• Tahap Persiapan

– Pembentukan koperasi oleh sekelompok orang yang 
mempunyai kegiatan ekonomi yang sama.

• Tahap Pembentukan

• Proses pendirian koperasi melalui  Rapat Pembentukan Koperasi
(Koperasi Primer sekurang-kurangnya dihadiri oleh 20 orang calon 
anggota pendiri sedangkan untuk Koperasi Sekunder sekurang-
kurangnya dihadiri 3 (tiga) koperasi primer melalui wakil-
wakilnya)

• Pembahasan Anggaran Dasar Koperasi



• Tahap Pembuatan Akta dan Pengajuan
Pengesahan

• Pembuatan atau penyusunan akta pendirian
koperasi dibuat dihadapan dan atau oleh Notaris
Pembuat Akta Koperasi

• Notanis atau kuasa Pendiri mengajukan
permohonan pengesahan secara tertulis kepada
pejabat yang berwenang menangani urusan
perkoperasian



• Pejabat yang berwenang akan melakukan

• Penelitian terhadap materi Anggaran Dasar yang diajukan

• Pengecekan terhadap keberadaan koperasi tersebut.

• Apabila permohonan diterima maka pengesahan selambat-
tambatnya 3 (tiga) bulan sejak berkas diterima Iengkap.

• Jika permohonan ditolak maka Keputusan penolakan dan
alasannya disampaikan kembali kepada kuasa pendiri paling 
lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan diajukan.

• Terhadap penolakan, para pendiri dapat mengajukan
permintaan ulang pengesahan akta pendirian koperasi dalam
jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan. Keputusan terhadap
permintaan ulang tersebut diberikan paling lambat 1 (satu) 
bulan.



PROSES PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI

Rapat Persiapan

Rapat Pembentukan

Membentuk Anggaran Dasar Koperasi :
Anggaran dasar memuat antara lain :
•Nama & tempat kedudukan
•Maksud dan tujuan
•Bidang usaha
•Keanggotaan
•Rapat Anggota
•Pengurus, Pengawas
•Sisa Hasil Usaha

•Pejabat yang berwenang wajib
melakukan penelitian terhadap materi
Anggaran Dasar yang diajukan
•Pejabat yang berwenang melakukan
pengecekan terhadap keberadaan
koperasi tersebut.

Diterima

Pengesahan selambat-
lambatnya 3 bulan sejak 
berkas diterima lengkap.

Keputusan penolakan & 
alasannya disampai- kan 

kembali kepada kuasa 
pendiri paling lama 3 

bulan

Terhadap penolakan, 
para pendiri dapat 

mengajukan permintaan 
ulang pengesahan akta 

pendirian koperasi dalam 
jangka waktu paling lama 

1 bulan

Keputusan terhadap 
permintaan ulang 

tersebuit diberikan 
paling lambat 1 bulanKoperasi Primer

Koperasi Sekunder

Sekurang-kurangnya 
dihadiri 20 orang pendiri

Pembuatan Akta oleh Notaris

Dihadiri sekurang-
kurangnya 3 (tiga) 

koperasi melalui  wakil-
wakilnya

Ditolak

UU 25/1992

PP 4/1994

PEMEN 01/2004

Sekelompok orang 
yang mempunyai 

kegiatan dan 
kepentingan ekonomi 

yang sama

PRA KOPERASI

Mengajukan permohonan 
pengesahan secara 

tertulis kepada Pejabat 
berwenang

Disetujui Ditolak

Keputusan Akhir


