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 2 

 
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 25 TAHUN 1992 
TENTANG 

 
 

 
P E R K O P E R A S I A N 

 
 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

 
Menimbang : a. bahwa Koperasi, baik sebagai gerakan ekonomi rakyat 

maupun sebagai badan usaha berperan serta untuk 
mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur 
berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 
dalam tata  perekonomian nasional yang disusun sebagai 
usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan 
demokrasi ekonomi; 

  b. bahwa Koperasi perlu lebih membangun dirinya dan 
dibangun menjadi kuat dan mandiri berdasarkan prinsip 
Koperasi sehingga mampu berperan sebagai sokoguru 
perekonomian nasional;  

  c. bahwa pembangunan Koperasi merupakan tugas dan 
tanggung jawab Pemerintah dan seluruh rakyat;  

  d. bahwa untuk mewujudkan hal-hal tersebut dan 
menyelaraskan dengan perkembangan keadaan, perlu 
mengatur kembali ketentuan tentang perkoperasian dalam 
suatu Undang-undang sebagai pengganti Undang-undang 
Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok 
Perkoperasian. 

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 Undang-
undang Dasar 1945;    
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Dengan persetujuan 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERKOPERASIAN 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :  
1. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau 

badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan 
prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar 
atas asas kekeluargaan.  

2. Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan Koperasi. 
3. Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan 

orang-seorang. 
4. Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan 

Koperasi. 
5. Gerakan Koperasi adalah keseluruhan organisasi Koperasi dan kegiatan 

perkoperasian yangbersifat terpadu menuju tercapainya cita-cita bersama 
Koperasi.    

 
BAB II 

LANDASAN, ASAS, DAN TUJUAN 
 

Bagian Pertama 
Landasan dan Asas 

Pasal 2 
Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasar 
atas asas kekeluargaan.  

Bagian Kedua 
Tujuan 
Pasal 3 

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.    
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BAB III 
FUNGSI, PERAN, DAN PRINSIP KOPERASI 

 
Bagian Pertama 

Fungsi dan Peran 
Pasal 4 

Fungsi dan peran Koperasi adalah :  
a. membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota 

pada khususnyadan masyarakat pada umumnya, untuk meningkatkan 
kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;   

b. berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan 
manusia danmasyarakat;   

c. memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan 
perekonomiannasional dengan Koperasi sebagai sokogurunya;   

d. berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang 
merupakanusaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi 
ekonomi.  

 
Bagian Kedua 

Prinsip Koperasi 
   

Pasal 5 
(1) Koperasi melaksanakan prinsip Koperasi sebagai berikut :  

a. keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;   
b. pengelolaan dilakukan secara demokratis;   
c. pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan 

besarnya jasa usahamasing-masing anggota;   
d. pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;   
e. kemandirian 

(2) Dalam mengembangkan Koperasi, maka koperasi melaksanakan pula  prinsip 
Koperasi sebagai berikut :   
a. pendidikan perkoperasian;   
b. kerja sama antarkoperasi.  

 
BAB IV. 

PEMBENTUKAN 
 

Bagian Pertama 
Syarat Pembentukan 

 
Pasal 6 

(1) Koperasi Primer dibentuk sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang. 
(2) Koperasi Sekunder dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) Koperasi.  
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Pasal 7 
(1) Pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan 

dengan akta pendirian yang memuat Anggaran Dasar. 
(2) Koperasi mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah negara Republik 

Indonesia.  
   

Pasal 8 
Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) memuat 
sekurang-kurangnya : 
a. daftar nama pendiri;  
b. nama dan tempat kedudukan;  
c. maksud dan tujuan serta bidang usaha;  
d. ketentuan mengenai keanggotaan;  
e. ketentuan mengenai Rapat Anggota;  
f. ketentuan mengenai pengelolaan;  
g. ketentuan mengenai permodalan;  
h. ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya;  
i. ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha;  
j. ketentuan mengenai sanksi.   
 

Bagian Kedua 
Status Badan Hukum 

 
Pasal 9 

Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan 
oleh Pemerintah.   

   
Pasal 10 

(1) Untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, 
para pendiri mengajukanpermintaan tertulis disertai akta pendirian Koperasi.  

(2) Pengesahan akta pendirian diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) 
bulan setelah diterimanya permintaan pengesahan.  

(3) Pengesahan akta pendirian diumumkan dalam Berita Negara Republik 
Indonesia.   
   

Pasal 11 
(1) Dalam hal permintaan pengesahan akta pendirian ditolak, alasan penolakan 

diberitahukan kepadapara pendiri secara tertulis dalam waktu paling lambat 3 
(tiga) bulan setelah diterimanya permintaan.  

(2) Terhadap penolakan pengesahan akta pendirian para pendiri dapat 
mengajukan permintaan ulangdalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak 
diterimanya penolakan.  

(3) Keputusan terhadap pengajuan permintaan ulang diberikan dalam jangka 
waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya pengajuan permintaan 
ulang.   
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Pasal 12 
(1) Perubahan Anggaran Dasar dilakukan oleh Rapat Anggota.  
(2) Terhadap perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut penggabungan, 

pembagian, danperubahan bidang usaha Koperasi dimintakan pengesahan 
kepada Pemerintah.   
 

Pasal 13 
Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengesahan atau penolakan 
pengesahan akta pendirian, dan perubahan Anggaran Dasar sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 diatur lebih lanjut 
dengan Peraturan Pemerintah.   

   
Pasal 14 

(1) Untuk keperluan pengembangan dan/atau efisiensi usaha, satu Koperasi atau 
lebih dapat :  
a. menggabungkan diri menjadi satu dengan Koperasi lain, atau  
b. bersama Koperasi lain meleburkan diri dengan membentuk Koperasi 

baru.  
(2) Penggabungan atau peleburan dilakukan dengan membentuk Koperasi baru.   

   
Bagian Ketiga 

Bentuk dan Jenis 
 

Pasal 15 
Koperasi dapat berbentuk Koperasi Primer atau Koperasi Sekunder.   

 
 

Pasal 16 
Jenis Koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi 
anggotanya.  

BAB V. 
KEANGGOTAAN 

 
Pasal 17 

(1) Anggota Koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa Koperasi.  
(2) Keanggotaan Koperasi dicatat dalam buku daftar angota.   

   
Pasal 18 

(1) Yang dapat menjadi anggota Koperasi ialah setiap warga negara Indonesia 
yang mampumelakukan tindakan hukum atau Koperasi yang memenuhi 
persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar.  

(2) Koperasi dapat memiliki anggota luar biasa yang persyaratan, hak, dan 
kewajibankeanggotaannya ditetapkan dalam Anggaran Dasar.  
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Pasal 19 
(1) Keanggotaan Koperasi didasarkan pada kesamaan kepentingan ekonomi 

dalam lingkup usaha Koperasi.  
(2) Keanggotaan Koperasi dapat diperoleh atau diakhiri setelah syarat 

sebagaimana diatur dalamAnggaran Dasar dipenuhi.  
(3) Keanggotaan Koperasi tidak dapat dipindahtangankan.  
(4) Setiap anggota mempunyai kewajiban dan hak yang sama terhadap Koperasi 

sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar.  
   

Pasal 20 
(1) Setiap anggota mempunyai kewajiban :  

a. mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan 
yang telahdisepakati dalam Rapat Anggota;  

b. berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh Koperasi;  
c. mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasar atas asas 

kekeluargaan.   
(2) Setiap anggota mempunyai hak :  

a. menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam Rapat 
Anggota;  

b. memilih dan/atau dipilih menjadi anggota Pengurus atau Pengawas;  
c. meminta diadakan Rapat Anggota menurut ketentuan dalam Anggaran 

Dasar;  
d. mengemukakan pendapat atau saran kepada Pengurus di luar Rapat 

Anggota baik dimintamaupun tidak diminta;  
e. memanfaatkan Koperasi dan mendapat pelayanan yang sama antara 

sesama anggota;  
f. mendapatkan keterangan mengenai perkembangan Koperasi menurut 

ketentuan dalamAnggaran Dasar.  
   

BAB VI. 
PERANGKAT ORGANISASI 

Bagian Pertama 
Umum 

 
Pasal 21 

Perangkat Organisasi Koperasi terdiri dari :  
a. Rapat Anggota;  
b. Pengurus;  
c. Pengawas.  
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Bagian Kedua 
Rapat Anggota 

 
Pasal 22 

(1) Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi.  
(2) Rapat Anggota dihadiri oleh anggota yang pelaksanaannya diatur dalam 

Anggaran Dasar.  
   

Pasal 23 
Rapat Anggota menetapkan :  
a. Anggaran Dasar;  
b. kebijaksanaan umum di bidang organisasi, manajemen, dan usaha Koperasi;  
c. pemilihan, pengangkatan, pemberhentian Pengurus dan Pengawas;  
d. rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi, serta 

pengesahan laporankeuangan;  
e. pengesahan pertanggungjawaban Pengurus dalam pelaksanaan tugasnya;  
f. pembagian sisa hasil usaha;  
g. penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran Koperasi.   

   
Pasal 24 

(1) Keputusan Rapat Anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai 
mufakat.  

(2) Apabila tidak diperoleh keputusan dengan cara musyawarah, maka 
pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.  

(3) Dalam hal dilakukan pemungutan suara, setiap anggota mempunyai hak satu 
suara.  

(4) Hak suara dalam Koperasi Sekunder dapat diatur dalam Anggaran Dasar 
denganmempertimbangkan jumlah anggota dan jasa usaha Koperasi-anggota 
secara berimbang.  
   

Pasal 25 
Rapat Anggota berhak meminta keterangan dan pertanggungjawaban Pengurus 
dan Pengawas mengenai pengelolaan Koperasi.  

   
Pasal 26 

(1) Rapat Anggota dilakukan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun.  
(2) Rapat Anggota untuk mengesahkan pertanggungjawaban Pengurus 

diselenggarakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku lampau.  
 

Pasal 27 
(1) Selain Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Koperasi 

dapat melakukan RapatAnggota Luar Biasa apabila keadaan mengharuskan 
adanya keputusan segera yang wewenangnya ada pada Rapat Anggota.  
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(2) Rapat Anggota Luar Biasa dapat diadakan atas permintaan sejumlah anggota 
Koperasi dan ataukeputusan Pengurus yang pelaksanaannya diatur dalam 
Anggaran Dasar.  

(3) Rapat Anggota Luar Biasa mempunyai wewenang yang sama dengan 
wewenang Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.  

   
Pasal  28 

Persyaratan, tata cara, dan tempat penyelenggaraan Rapat Anggota dan Rapat 
Anggota Luar Biasa diatur dalam Anggaran Dasar.   

   
Bagian Ketiga 

Pengurus 
 

Pasal 29 
(1) Pengurus dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam Rapat ANggota.  
(2) Pengurus merupakan pemegang kuasa Rapat Anggota.  
(3) Untuk pertama kali, susunan dan nama anggota Pengurus dicantumkan 

dalam akta pendirian.  
(4) Masa jabatan Pengurus paling lama 5 (lima) tahun.  
(5) Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat menjadi anggota Pengurus 

ditetapkan dalamAnggaran Dasar.  
   

Pasal 30 
(1) Pengurus bertugas :  

a. Mengelola Koperasi dan usahanya;  
b. Mengajukan rencana-rencana kerja serta rancangan rencana anggaran 

pendapatan dan belanja Koperasi;  
c. Menyelenggarakan Rapat Anggota;  
d. Mengajukan laboran keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan 

tugas;  
e. Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib;  
f. Memelihara daftar buku anggota dan pengurus.  

(2) Pengurus berwenang :  
a. mewakili Koperasi di dalam dan di luar pengadilan;  
b. memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta 

pemberhentian anggota sesuaidengan ketentuan dalam Anggaran Dasar;  
c. melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan 

koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan Rapat 
Anggota.   

   
Pasal 31 

Pengurus bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan Koperasi 
dan usahanya kepada Rapat Anggota atau Rapat Anggota Luar Biasa.   
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Pasal 32 
(1) Pengurus Koperasi dapat mengangkat Pengelola yang diberi wewenang dan 

kuasa untukmengelola usaha.  
(2) Dalam hal Pengurus Koperasi bermaksud untuk mengangkat pemgelola, 

maka rencanapengangkatan tersebut diajukan kepada Rapat Anggota untuk 
mendapat pesetujuan.  

(3) Pengelola bertanggung jawab kepada Pengurus.  
(4) Pengelolaan usaha oleh Pengelola tidak mengurangi tanggung jawab 

Pengurus sebagaimanaditentukan dalam Pasal 31.  
 

Pasal 33 
Hubungan antara Pengelola usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 
dengan Pengurus Koperasi merupakan hubungan kerja atas dasar perikatan.   

   
Pasal 34 

(1) Pengurus, baik bersama-sama, maupun sendiri-sendiri, menanggung 
kerugian yang diderita Koperasi, kaena tindakan yang dilakukan dengan 
kesengajaan atau kelalaiannya.  

(2) Disamping peggantian kerugian tersebut, apabila tindakan itu dilakukan 
dengan kesengajaan,tidak menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk 
melakukan penuntuntutan.   
   

Pasal 35 
Setelah tahun buku Koperasi ditutup, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum 
diselenggarakan rapat anggota tahunan, Pengurus menyusun laporan tahunan 
yang memuat sekurang-kurangnya :  
a. perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca akhir tahun buku yang baru 

lampau dan perhitunganhasil usaha dari tahun yang bersangkutan serta 
penjelasan atas dokumen tersebut;  

b. keadaan dan usaha Koperasi serta hasil usaha yang dapat dicapai.   
   

Pasal 36 
(1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ditandatangani oleh 

semua anggotaPengurus.  
(2) Apabila salah seorang anggota Pengurus tidak menandatangani laporan 

tahunan tersebut,anggota yang bersangkutan menjelaskan secara tertulis.   
   

Pasal 37 
Persetujuan terhadap laporan tahunan, termasuk pengesahan perhitungan 
tahunan, merupakan penerimaan pertanggungjawaban Pengurus oleh Rapat 
Anggota.   
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Bagian Keempat 
Pengawas 

 
Pasal 38 

(1) Pengawas dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam Rapat Anggota.  
(2) Pengawas bertanggung jawab kepada Rapat Anggota.  
(3) Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai anggota Pengawas 

ditetapkan dalam Anggaran Dasar.   
   

Pasal 39 
(1) Pengawas bertugas :  

a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan 
pengelolaan Koperasi;  

b. membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya.  
(2) Pengawasan berwenang :  

a. meneliti catatan yang ada pada Koperasi;  
b. mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.  

(3) Pengawas harus merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga.   
   

Pasal 40 
Koperasi dapat meminta jasa audit kepada akuntan publik.   

   
BAB  VII. 
MODAL 

 
Pasal 41 

(1) Modal Koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman.  
(2) Modal sendiri dapat berasal dari :  

a. simpanan pokok;  
b. simpanan wajib;  
c. dana cadangan;  
d. hibah.  

(3) Modal pinjaman dapat berasal dari :  
a. anggota;  
b. Koperasi lainnya dan/atau anggotanya;  
c. bank dan lembaga;  
d. penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya;  
e. sumber lain yang sah.  
   

Pasal 42 
1) Selain modal sebagaimana dimaksud Pasal 41, Koperasi dapat pula 

melakukan pemupukanmodal yang berasal dari modal penyertaan.  
2) Ketentuan mengenai pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan 

diatur lebih lanjutdengan Peraturan Pemerintah.  
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BAB  VIII. 
LAPANGAN USAHA 

 
Pasal 43 

(1) Usaha Koperasi adalah usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan 
anggota untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota.  

(2) Kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi dapat digunakan untuk 
memenuhi kebutuhanmasyarakat yang bukan anggota Koperasi.  

(3) Koperasi menjalankan kegiatan usa dan berperan utama di segala bidang 
kehidupan ekonomi rakyat.   
   

Pasal 44 
(1) Koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan 

usaha simpan pinjamdari dan untuk :  
a. anggota Koperasi yang bersangkutan;  
b. Koperasi lain dan/atau anggotanya.  

(2) Kegiatan usaha simpan pinjam dapat dilaksanakan sebagai salah satu atau 
satu-satunya kegiatan usaha Koperasi.  

(3) Pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh Koperasi diatur lebih lanjut 
dengan PeraturanPemerintah.   

 
BAB  IX. 

SISA HASIL USAHA 
 

Pasal 45 
(1) Sisa Hasil Usaha Koperasi merupakan pendapatan Koperasi yang diperoleh 

dalam satu tahunbuku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban 
lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.  

(2) Sisa Hasil Usaha setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada 
anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing 
anggota dengan Koperasi, serta digunakan untuk keperluan pendidikan 
perkoperasian dan keperluan lain dari Koperasi, sesuai dengan keputusan 
Rapat Anggota.  

(3) Besarnya pemupukan dana cadangan ditetapkan dalam Rapat Anggota.   
   

BAB  X. 
PEMBUBARAN KOPERASI 

 
Bagian Pertama 

Cara Pembubaran Koperasi 
 

Pasal 46 
Pembubaran Koperasi dapat dilakukan berdasarkan :  
a. Keputusan Rapat Anggota, atau  
b. Keputusan Pemerintah.   
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Pasal 47 
(1) Keputusan pembubaran oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 46 huruf bdilakukan apabila :  
a. terdapat bukti bahwa Koperasi yang bersangkutan tidak memenuhi 

ketentuan Undang-undang ini;  
b. kegiatannya bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan;  
c. kelangsungan hidupnya tidak dapat lagi diharapkan.  

(2) Keputusan pembubaran Koperasi oleh Pemerintah dikeluarkan dalam waktu 
paling lambat 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya surat 
pemberitahuan rencana pembubaran tersebut oleh Koperasi yang 
bersangkutan.  

(3) Dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan sejak tanggal penerimaan 
pemberitahuan,Koperasi yang bersangkutan berhak mengajukan keberatan.  

(4) Keputusan Pemerintah mengenai diterima atau ditolaknya keberatan atas 
rencana pembubaran diberikan paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal 
diterimanya pernyataan keberatan tersebut.   
   

Pasal 48 
Ketentuan mengenai pembubaran Koperasi oleh Pemerintah dan tata cara 
pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, diatur lebih lanjut 
dengan Peraturan Pemerintah.   

   
Pasal 49 

(1) Keputusan pembubaran Koperasi oleh Rapat Anggota diberitahukan secara 
tertulis oleh Kuasa Rapat Anggota kepada;  
a. semua kreditor;  
b. Pemerintah.  

(2) Pemberitahuan kepada semua kreditor dilakukan oleh Pemerintah, dalam hal 
pembubarantersebut berlangsung berdasarkan keputusan Pemerintah.  

(3) Selama pemberitahuan pembubaran Koperasi belum berlaku baginya.   
   

Pasal 50 
Dalam pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 disebutkan : 
a. Nama dan alamat Penyelesai, dan 
b. Ketentuan bahwa semua kreditor dapat mengajukan tagihan dalam jangka 

waktu (3) tiga bulan sesudah tanggal diterimanya surat pemberitahuan 
pembubaran.   
   

Bagian Kedua 
Penyelesaian 

 
Pasal 52 

(1) Penyelesaian dilakukan oleh penyelesaian pembubaran yang selanjutnya 
disebut Penyelesai.  
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(2) Untuk penyelesaian berdasarkan keputusan Rapat Anggota, Penyelesai 
ditunjuk oleh RapatAnggota.  

(3) Untuk penyelesaian berdasarkan keputusan Pemerintah, Penyelesai ditunjuk 
oleh Pemerintah.  

(4) Selama dalam proses penyelesaian, Koperasi tersebut tetap ada dengan 
sebutan ”Koperasi dalampenyelesaian”.  
   

Pasal 53 
(1) Penyelesaian segera dilaksanakan setelah dikeluarkan keputusan 

pembubaran Koperasi.  
(2) Penyelesai bertanggung jawab kepada Kuasa Rapat Anggota dalam hal 

Penyelesai ditunjuk olehRapat Anggota dan kepada Pemerintah dalam hal 
Penyelesai ditunjuk oleh Pemerintah.   
   

Pasal 54 
Penyelesai mempunyai hak, wewenang, dan kewajiban sebagai berikut :  
a. Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama ”Koperasi dalam 

penyelesaian”.  
b. Mengumpulkan segala keterangan yang diperlukan;  
c. Memanggil pengurus, anggota dan bekas anggota tertentu yang diperlukan, 

baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama;  
d. Memperoleh, memeriksa, dan menggunakan segala catatan dan arsip 

Koperasi;  
e. Menetapkan dan melaksanakan segala kewajiban pembayaran yang 

didahulukan daripembayaran hutang lainnya;  
f. Menggunakan sisa kekayaan Koperasi untuk menyelesaikan sisa kewajiban 

Koperasi;  
g. Membagikan sisa hasil penyelesaian kepada anggota;  
h. Membuat berita acara penyelesaian.   

   
Pasal 55 

Dalam hal terjadi pembubaran Koperasi, anggota hanya menanggung kerugian 
sebatas simpanan pokok, simpanan wajib dan modal penyertaan yang dimilikinya.   

   
Bagian Ketiga 

Hapusnya Status Badan Hukum 
 

Pasal 56 
(1) Pemerintah mengumumkan pembubaran Koperasi dalam Berita Negara 

Republik Indonesia.  
(2) Status badan hukum Koperasi hapus sejak tanggal pengumuman 

pembubaran Koperasi tersebut dalam Berita Negara Republik Indonesia.   
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BAB  XI. 
LEMBAGA GERAKAN KOPERASI 

 
Pasal 57 

(1) Koperasi secara bersama-sama mendirikan satu organisasi tunggal yang 
berfungsi sebagai wadah untuk memperjuangkan kepentingan dan bertindak 
sebagai pembawa aspirasi Koperasi.  

(2) Organisasi ini berasaskan Pancasila.  
(3) Nama, tujuan, susunan, dan tata kerja organisasi diatur dalam Anggaran 

Dasar organisasi yangbersangkutan.   
Pasal 58 

(1) Organisasi tersebut melakukan kegiatan :  
a. memperjuangkan dan menyalurkan aspirasi Koperasi;  
b. meningkatkan kesadaran berkoperasi di kalangan masyarakat;  
c. melakukan pendidikan perkopersian bagi anggota dan masyarakat;  
d. mengembangkan kerjasama antar koperasi dan antara Koperasi dengan 

badan usaha lain,baik pada tingkat nasional maupun internasional.  
(2) Untuk melaksanakan kegiatan tersebut, Koperasi secara bersama-sama 

menghimpun dana Koperasi.   
 

Pasal 59 
Organisasi yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) 
disahkan oleh Pemerintah.  

   
BAB  XII. 

PEMBINAAN 
 

Pasal 60 
(1) Pemerintah menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi mendorong 

pertumbuhan sertapemasyarakatan Koperasi.  
(2) Pemerintah memberikan bimbingan, kemudahan, dan perlindungan kepada 

Koperasi.   
   

Pasal 61 
Dalam upaya mendorong dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong 
pertumbuhan dan pemasyarakatan Koperasi, Pemerintah :  
a. Memberikan  kesempatan usaha yang seluas-luasnya kepada Koperasi;  
b. Meningkatkan dan memantapkan kemampuan Koperasi agar menjadi 

Koperasi yang sehat, tangguh, dan mandiri;  
c. Mengupayakan tata hubungan usaha yang saling menguntungkan antara 

Koperasi dengan badanusaha lainnya;  
d. Membudayakan Koperasi dalam masyarakat.   
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Pasal 62 
Dalam rangka memberikan bimbingan dan kemudahan kepada Koperasi, 
Pemerintah :  
a. Membimbing usaha Koperasi yang sesuai dengan kepentingan ekonomi 

anggotanya.;  
b. Mendorong, mengembangkan, dan membantu pelaksanaan pendidikan, 

pelatihan, penyuluhan, dan penelitian perkoperasian;  
c. Memberikan kemudahan untuk memperkokoh permodalan Koperasi serta 

mengembangkanlembaga keuangan Koperasi;  
d. Membantu pengembangan jaringan usaha Koperasi dan kerja sama yang 

saling menguntungkanantar Koperasi;  
e. Memberikan bantuan konsultasi guna memecahkan permasalahan yang 

dihadapi oleh Koperasi dengan tetap memperhatikan Anggaran Dasar dan 
prinsip Koperasi.   
   

Pasal 63 
(1) Dalam rangka pemberian perlindungan kepada Koperasi, Pemerintah dapat :  
a. menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan 

Koperasi  
b. menetapkan bidang kegiatan ekonomi di suatu wilayah yang telah berhasil 

diusahakan olehkoperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya.  
(2) Persyaratan dan tata cara pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(1) diatur lebih lanjutdengan Peraturan Pemerintah.   
   

Pasal 64 
Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, dan 
Pasal 63 dilakukan dengan memperhatikan keadaan dan kepentingan ekonomi 
nasional, serta pemerataan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja.   

   
BAB  XIII. 

KETENTUAN PERALIHAN 
 

Pasal 65 
Koperasi yang telah memiliki status badan hukum pada saat Undang-Undang ini 
berlaku, dinyatakan telah memperoleh status badan hukum berdasarkan Undang-
undang ini.   

 
BAB  XIV. 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 66 
(1) Dengan berlakunya Undang-undang ini, maka Undang-undang Nomor 12 

tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 
1967 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 2832) 
dinyatakan tidak berlaku lagi.  
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(2) Peraturan pelaksanaan  Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang 
Pokok-pokok Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 23, 
Tambahan Lembaran Negara 1967 Nomor 2832) dinyatakan masih tetap 
berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum diganti berdasarkan 
Undang-undang ini.   
   

Pasal 67 
Undang-undang ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang 
mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan 
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.  
 
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1992 NOMOR 116.  
Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS KABINET RI  
Kepala Biro Hukum  
Dan Perundang-undangan  
   
   
Bambang Kesowo, SH, LL.M.  
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PENJELASAN ATAS 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 25 TAHUN 1992 

TENTANG 
PERKOPERASIAN 

 
I. U M U M    

Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 33 ayat (1) menyatakan bahwa 
perekonomian 

Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. 
Selanjutnya penjelasan Pasal 33 antara lain menyatakan bahwa kemakmuran 
masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang seorang dan bangun 
perusahaan yang sesuai dengan itu ialah Koperasi. Penjelasan Pasal 33 
menempatkan Koperasi baik dalam kedudukan sebagai sokoguru perekonomian 
nasional maupun sebagai bagian integral tata perekonomian nasional.  

Dengan memperhatikan kedudukan Koperasi seperti tersebut di atas maka 
peran Koperasi sangatlah penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan 
potensi ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi 
yang mempunyai ciri-ciri demokratis, kebersamaan, kekeluargaan, dan 
keterbukaan. Dalam kehidupan ekonomi seperti itu Koperasi seharusnya memiliki 
ruang gerak dan kesempatan usaha yang luas yang menyangkut kepentingan 
kehidupan ekonomi rakyat. Tetapi dalam perkembangan ekonomi yang berjalan 
demikian cepat, pertumbuhan Koperasi selama ini belum sepenuhnya 
menampakkan wujud dan perannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar 1945. Demikian pula peraturan perundang-undangan yang ada 
masih belum sepenuhnya menampung hal yang diperlukan untuk menunjang 
terlaksananya. Koperasi baik sebagai badan usaha maupun sebagai gerakan 
ekonomi rakyat. Oleh karena itu, untuk menyelaraskan dengan perkembangan 
lingkungan yang dinamis perlu adanya landasan hukum baru yang mampu 
mendorong Koperasi agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi lebih kuat dan 
mandiri.  

Pembangunan Koperasi perlu diarahkan sehingga semakin berperan dalam 
perekonomian nasional. Pengembangannya diarahkan agar Koperasi benar-benar 
menerapkan perinsip Koperasi dan kaidah usaha ekonomi. Dengan demikian 
Koperasi akan merupakan organisasi ekonomi yang mantap, demokrasi, otonom, 
partisipatif, dan berwatak sosial. Pembinaan Koperasi pada dasarnya 
dimaksudkan untuk mendorong agar Koperasi menjalankan kegiatan usaha dan 
berperan utama dalam kehidupan ekonomi rakyat.  

Undang-undang ini menegaskan bahwa pemberian status Badan Hukum 
Koperasi, pengesahan perubahan Anggaran Dasar, dan pembinaan merupakan 
wewenang dan tanggung jawab pemerintah. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah 
dapat melimpahkan wewenang tersebut kepada Menteri yang membidangi 
Koperasi. Namun demikian hal ini tidak berarti bahwa Pemerintah mencampuri 
urusan Internal Organisasi Koperasi dan tetap memperhatikan prinsip kemandirian 
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Koperasi.  
Pemerintah, baik di pusat maupun didaerah, menciptakan dan 

mengembangkan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan 
pemasyarakatan Koperasi. Demikian juga Pemerintah memberikan bimbingan, 
kemudahan, dan perlindungan kepada Koperasi. Selanjutnya Pemerintah dapat 
menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya dapat diusahakan oleh 
Koperasi. Selain itu pemerintah juga dapat menetapkan bidang kegiatan ekonomi 
di suatu wilayah tertentu yang telah berhasil diusahakan oleh koperasi untuk tidak 
diusahakan oleh badan usaha lainnya. Hal tersebut dilakukan dengan 
memperhatikan kepentingan ekonomi nasional dan perwujudan pemerataan 
kesempatan berusaha.  

Undang-undang ini juga memberikan kesempatan bagi Koperasi untuk 
memperkuat permodalan melalui pengerahan modal penyertaan baik dari anggota 
maupun dari bukan anggota. Dengan kemungkinan ini, koperasi dapat lebih 
menghimpun dana untuk pengembangan usahanya. Sejalan dengan itu dalam 
Undang-undang ini ditanamkan pemikiran kearah pengembangan pengelolaan 
Koperasi secara profesional.  

Berdasarkan hal tersebut diatas, Undang-undang ini disusun dengan maksud 
untuk memperjelas dan mempertegas jati diri, tujuan,kedudukan,peran, 
manajemen, keusahaan, dan permodalan koperasi serta pembinaan koperasi, 
sehingga dapat lebih menjamin terwujudnya kehidupan Koperasi sebagaimana 
diamanatkan oleh Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.   
  
II. PASAL DEMI PASAL              
   

Pasal 1 
Angka 1  
       Cukup jelas   
Angka 2  
Yang dimaksud dengan kehidupan Koperasi adalah aspek yang erat berkaitan 
dengan pembangunan koperasi, seperti misalnya falsafah, ideologi, organisasi, 
manajemen, usaha, pendidikan, pembinaan, dan sebagainya.   
Angka 3  

Cukup jelas    
Angka 4  

Cukup jelas    
Angka 5  

Cukup jelas    
   

Pasal 2 
Cukup jelas   

   
Pasal 3 

Cukup jelas   
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Pasal 4 
Cukup jelas   

   
Pasal 5 

Cukup jelas  
   
Prinsip koperasi merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dalam 
kehidupan berkoperasi. Dengan melaksanakan keseluruhan prinsip tersebut 
koperasi mewujudkan dirinya sebagai badan usaha sekaligus sebagai gerakan 
ekonomi rakyat yang berwatak sosial.   
Ayat (1)  
Prinsip koperasi ini merupakan esensi dari dasar kerja Koperasi sebagai badan 
usaha dan merupakan ciri khas dan jati diri Koperasi yang membedakannya dari 
badan usaha lainnya.    
 
Huruf  a   
Sifat kesuraleaan dalam Keanggotaan Koperasi mengandung makna bahwa 
menjadi anggota Koperasi tidak boleh dipaksakan siapapun. Sifat kesukarelaan 
juga mengandung makna bahwa seorang anggota dapat mengundurkan diri dari 
Koperasinya sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam Anggaran Dasar 
Koperasi. Sedangkan sifat terbuka memiliki arti bahwa dalam keanggotaan tidak 
dilakukan pembatasan atau diskriminasi dalam bentuk apapun.   

 
Huruf  b  
Prinsip demokrasi menunjukkan bahwa pengelolaan Koperasi dilakukan atas 
kehendak dan keputusan para anggota. Para anggota itulah yang memegang dan 
melaksanakan tertinggi dalam Koperasi.   
 
Huruf  c  
Pembagian sisa hasil usaha kepada anggota dilakukan tidak semata-mata 
berdasarkan modal yang dimiliki seseorang dalam Koperasi tetapi juga 
berdasarkan perimbangan jasa usaha anggota terhadap Koperasi. Ketentuan 
yang demikian ini merupakan perwujudan nilai kekeluargaan dan keadilan.   
 
Huruf  d  
Modal dalam Koperasi pada dasarnya dipergunakan untuk kemanfaatan anggota 
dan bukan untuk sekedar mencari keuntungan. Oleh karena itu balas jasa 
terhadap modal yang diberikan kepada para anggota juga terbatas, dan tidak 
didasarkan semata-mata atas besarnya modal yang diberikan. Yang dimaksud 
dengan terbatas adalah wajar dalam arti tidak melebihi suku bunga yang berlaku 
dipasar.   
 
Huruf  e  
Kemandirian mengandung pengertian dapat berdiri sendiri, tenpa tergantung pada 
pihak lain yang dilandasi oleh kepercayaan kepada pertimbangan, keputusan, 
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kemampuan dan usaha sendiri. Dalam kemandirian terkandung pula pengertian 
kebebasan yang bertanggung jawab, otonomi, swadaya, berani 
mempertanggungjawabkan perbuatan sendiri, dan kehendak untuk mengelola diri 
sendiri.   
Ayat (2)  
Disamping kelima prinsip sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), untuk 
pengembangan dirinya Koperasi juga melaksanakan dua prinsip Koperasi yang 
lain yaitu pendidikan perkoperasian dan kerjasama antar Koperasi merupakan 
prinsip Koperasi yang penting dalam meningkatkan kemampuan, memperluas 
wawasan anggota, dan memperkuat solidaritas dalam mewujudkan tujuan 
Koperasi. Kerja sama dimaksud dapat dilakukan antar Koperasi ditingkat lokal, 
regional, nasional dan internasional.   

 
Pasal 6 

Ayat (1)  
Persyaratan ini dimaksudkan untuk menjaga kelayakan usaha dan kehidupan 
Koperasi. Orangseorang pembentuk Koperasi adalah mereka yang memenuhi 
persyaratan keanggotaan dan mempunyai kepentingan ekonomi yang sama.   
 
Ayat (2)  

Cukup jelas   
   

 
Pasal 7 

Ayat (1)  
Cukup jelas 

Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan tempat kedudukan adalah alamat tetap kantor Koperasi.   
   

Pasal 8 
Huruf  a  

Cukup Jelas    
Huruf  b  

Cukup Jelas   
Huruf  c  

Cukup Jelas   
Huruf  d  

Cukup Jelas   
Huruf  e  
Cukup Jelas   
Huruf  f  
Cukup Jelas   
Huruf  g  

Cukup Jelas   
Huruf  h  
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Jangka waktu berdirinya Koperasi dapat ditetapkan terbatas dalam jangka waktu 
tertentu atau tidak terbatas sesuai dengan tujuannya.   
Huruf  i  

Cukup Jelas    
Huruf  j  
Sanksi dalam ketentuan ini adalah sanksi yang diatur secara intern oleh masing-
masing Koperasi, yang dikenakan terhadap Pengurus, Pengawas dan anggota 
yang melanggar ketentuan Anggaran Dasar.   
   

Pasal 9 
Cukup Jelas   

   
Pasal 10 

Ayat (1)  
Cukup Jelas    

Ayat (2)  
Cukup Jelas    

Ayat (3)  
Cukup Jelas  
   

Pasal 11 
Ayat (1)  

Cukup Jelas    
Ayat (2)  

Cukup Jelas    
Ayat (3)  

Cukup Jelas    
Pasal 12 

Ayat (1)  
Cukup Jelas   

Ayat (2)  
Dengan ketentuan ini dimaksudkan hanya perubahan yang mendasar yang perlu 
dimintakan pengesahan Pemerintah, yaitu yang menyangkut penggabungan, 
pembagian dan perubahan bidang usaha. Pengesahan yang dimaksud dalam hal 
penggabungan dan perubahan bidang usaha merupakan pengesahan perubahan 
Anggaran Dasar dan dalam hal pembagian merupakan pengesahan perubahan 
Anggaran Dasar dan atau pengesahan Badan Hukum baru. Pengesahan 
perubahan bidang usaha Koperasi yang dimaksud dalam ketentuan ini tidak 
mengurangi kesempatan Koperasi untuk berusaha disegala bidang ekonomi.    
   

Pasal 13 
Cukup Jelas   

   
Pasal 14 

Ayat (1)  
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Penggabungan atau yang dikenal dengan istilah Amalgamasi, dan peleburan 
hanya dapat dilakukan apabila didasarkan atas pertimbangan pengembangan 
dan/atau efisiensi usaha pengelolaan Koperasi sesuai dengan kepentingan 
anggota. Dalam hal penggabungan dan peleburan yang memerlukan pengesahan 
Anggaran Dasar atau badan hukum baru dilakukan sesuai dengan ketentuan yang 
diatur dalam Undang-Undang ini.    
Ayat (2)  

Cukup Jelas   
   

Pasal 15 
Pengertian Koperasi Sekunder meliputi semua Koperasi yang didirikan oleh 

dan beranggotakan Koperasi Primer dan/atau Koperasi Sekunder. Berdasarkan 
kesamaan kepentingan dan tujuan efisiensi, Koperasi Sekunder dapat didirikan 
oleh Koperasi sejenis maupun berbagai jenis atau tingkatan. Dalam hal Koperasi 
mendirikan Koperasi Sekunder dalam berbagai tingkatan, seperti yang selama ini 
dikenal sebagai pusat, Gabungan, Induk, maka jumlah tingkatan maupun 
penamaannya diatur sendiri oleh Koperasi yang bersangkutan.   
   

Pasal 16 
Dasar untuk menentukan jenis Koperasi adalah kesamaan aktivitas, 

kepentingan dan kebutuhan ekonomi anggotanya, seperti antara lain Koperasi 
Simpan Pinjam, Koperasi Konsumen, Koperasi Produsen, Koperasi Pemasaran 
dan Koperasi Jasa. Khusus Koperasi yang dibentuk oleh golongan fungsional 
seperti pegawai negeri, anggota ABRI, karyawan dan sebagainya, bukan 
merupakan jenis Koperasi tersendiri.   
    

Pasal 17 
Ayat (1)  
Sebagai pemilik dan pengguna jasa Koperasi, anggota berpartisipasi aktif dalam 
kegiatan Koperasi. Sekalipun demikian, sepanjang tidak merugikan 
kepentingannya, Koperasi dapat pula memberikan pelayanan kepada bukan 
anggota sesuai dengan sifat kegiatan usahanya, dengan maksud untuk menarik 
yang bukan anggota menjadi anggota Koperasi   
Ayat (2)  

Cukup jelas  
   

Pasal 18 
Ayat (1)  
Yang dapat menjadi anggota Koperasi Primer adalah orang-seorang yang telah 
mampu melakukan tindakan hukum dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan 
oleh Koperasi yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan sebagai konsekuensi 
Koperasi sebagai badan hukum. Namun demikian khusus bagi pelajar, siswa 
dan/atau yang dipersamakan dan dianggap belum mampu melakukan tindakan 
hukum dapat membentuk Koperasi, tetapi Koperasi tersebut tidak disahkan 
sebagai Badan Hukum dan statusnya hanya Koperasi tercatat.   
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Ayat (2)   
Dalam hal terdapat orang yang ingin mendapat pelayanan dan menjadi anggota 

Koperasi, namun tidak sepenuhnya dapat memenuhi persyaratan sebagaimana 
ditetapkan dalam Anggaran Dasar, mereka dapat diterima sebagai anggota luar 
biasa. Ketetntuan ini memberi peluang bagi penduduk Indonesia bukan warga 
negara dapat menjadi anggota luar biasa dari suatu Koperasi sepanjang 
memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku   
  

Pasal 19 
Ayat (1)  

Cukup jelas  
Ayat (2) 

Cukup jelas   
Ayat (3)  
Keanggotaan Koperasi pada dasarnya tidak dapat dipindah-tangankan karena 
persyaratan untuk menjadi anggota Koperasi adalah kepentingan ekonomi yang 
melekat pada anggota yang bersangkutan, dalam hal anggota Koperasi meninggal 
dunia, keaanggotaannya dapat diteruskan oleh ahli waris yang memenuhi syarat 
dalam Anggaran Dasar. Hal ini dimaksudkan untuk memelihara kepentingan ahli 
waris dan mempermudah proses mereka untuk menjadi anggota.  
Ayat (4)  

Cukup jelas   
   

Pasal 20 
Ayat (1)  
Sebagai konsekuensi seseorang menjadi anggota Koperasi, maka anggota 
mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi, yaitu mematuhi ketentuan yang ada 
dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan yang telah 
disepakati dalam Rapat Anggota. Mengingat anggota adalah pemilik dan 
pengguna jasa sangat berkepentingan dalam usaha yang dijalankan oleh 
Koperasi, maka partisipasi anggota berarti pula untuk mengembangkan usaha 
Koperasi. Hal itu sejalan pula dengan hak anggota untuk memanfaatkan dan 
mendapat pelayanan dari Koperasinya. Anggota merupakan faktor penentu dalam 
kehidupan Koperasi, oleh karena itu penting bagi anggota untuk mengembangkan 
dan memelihara kebersamaan.  
Ayat (2)  

Cukup jelas  
   

Pasal 21 
Cukup jelas  

   
 

Pasal 22 
Ayat (1)  

Cukup jelas  
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Ayat (2)  
Cukup jelas  

   
Pasal 23 

Cukup jelas  
   

Pasal 24 
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  

Cukup jelas 
Ayat (3)  

Pemungutan suara yang dimaksud ayat ini dilakukan hanya oleh anggota yang 
hadir.  
Ayat (4)  

Yang dimaksud dengan mempertimbangkan jumlah anggota dan jasa usaha 
Koperasi-anggota secara berimbang adalah penentuan hak suara dilakukan 
sebanding dengan jumlah anggota setiap anggota Koperasi-anggota dan besar 
kecilnya jasa usaha Koperasi-anggota terhadap Koperasi Sekundernya.  
   

 
Pasal 25 

Cukup jelas  
   

Pasal 26 
Ayat (1)  

Cukup jelas   
Ayat (2)  
Batas waktu penyelenggaraan Rapat Anggota dalam ayat ini yaitu paling lambat 6 
(enam) bulan setelah tahun buku lampau, namun demikian dalam pelaksanaannya 
diusahakan secepatnya .  
   

Pasal 27 
Ayat (1)  
Rapat Anggota Luar Biasa diadakan apabila sangat diperlukan dan tidak bisa 
menunggu diselenggarakannya Rapat Anggota.   
Ayat (2)  
Permintaan Rapat Anggota Luar Biasa oleh anggota dapat dilakukan karena 
berbagai alasan, terutama apabila anggota menilai bahwa Pengurus telah 
melakukan kegiatan yang bertentangan dengan kepentingan Koperasi dan 
menimbulkan kerugian terhadap Koperasi. Jika permintaan tersebut telah 
dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, maka Pengurus harus 
memenuhinya. Rapat Anggota Luar Biasa atas keputusan Pengurus dilaksanakan 
untuk kepentingan pengembangan Koperasi.   
Ayat (3)  
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Cukup jelas  
   

 
Pasal 28 

Cukup jelas  
   

Pasal 29 
Ayat (1)  

Cukup jelas  
Ayat (2)  

Cukup jelas  
Ayat (3)  

Cukup jelas  
Ayat (4)  

Anggota Pengurus yang telah habis masa jabatannya dapat dipilih kembali.   
Ayat (5)  

Cukup jelas  
   

Pasal 30 
Ayat (1)  
Dalam mengelola Koperasi, Pengurus selaku kuasa Rapat Anggota melakukan 
kegiatan sematamata untuk kepentingan dan kemanfaatan Koperasi beserta 
anggotanya sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.   
Ayat (2)  

Cukup jelas  
   

Pasal 31 
Cukup jelas  

   
Pasal 32 

Ayat (1)  
Ketentuan ini dimaksudkan untuk mewujudkan profesionalisme dalam 
pengelolaan usaha Koperasi. Karenanya, Pengurus dapat mengangkat tenaga 
Pengelola yang ahli untuk mengelola usaha Koperasi yang bersangkutan. 
Penggunaan istilah Pengelola dimaksudkan untuk dapat mencakup pengertian 
yang lebih luas dan memberi alternatif bagi Koperasi. Dengan demikian sesuai 
kepentingannya Koperasi dapat mengangkat Pengelola sebagai manajer atau 
direksi. Maksud dari kata diberi wewenang dan kuasa adalah pelimpahan 
wewenang dan kuasa yang dimiliki oleh Pengurus. Dengan demikian Pengurus 
tidak lagi melaksanakan sendiri wewenang dan kuasa yang telah dilimpahkan 
kepada Pengelola dan tugas Pengurus beralih menjadi mengawasi pelaksanaan 
wewenang dan kuasa yang dilakukan Pengelola. Adapun besarnya wewenang 
dan kuasa yang dilimpahkan ditentukan sesuai dengan kepentingan Koperasi.    
Ayat (2)  
Yang dimintakan persetujuan adalah rencana pengangkatan pengelola usaha. 
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Pemilihan dan pengangkatan pengelola usaha dilaksanakan oleh Pengurus.   
Ayat (3)  

Cukup jelas  
Ayat (4)  

Cukup jelas   
 

Pasal 33 
Hubungan kerja antara Pengelola dan Pengurus Koperasi tunduk pada 

ketentuan hukum perikatan pada umumnya. Dengan demikian Pengelola 
bertanggung jawab sepenuhnya kepada Pengurus. 

Selanjutnya hubungan kerja tersebut sesuai dengan yang diperjanjikan 
dilakukan secara kontraktual.  
   

Pasal 34 
Ayat (1)  

Cukup jelas  
Ayat (2)  

Cukup jelas  
   

Pasal 35 
Cukup jelas  

   
Pasal 36 

Ayat (1)  
Cukup jelas  

Ayat (2)  
Cukup jelas  

   
Pasal 37 

Penerimaan pertanggungjawaban Pengurus oleh Rapat Anggota berarti 
membebaskan Pengurus dari tanggung jawabnya pada tahun buku yang 
bersangkutan.   
   

Pasal 38 
Dalam hal Koperasi mengangkat Pengelola, Pengawas dapat diadakan secara 

tetap atau diadakan pada waktu diperlukan sesuai dengan keputusan Rapat 
Anggota. Hal ini tidak mengurangi arti Pengawas sebagai perangkat organisasi 
dan memberi kesempatan kepada Koperasi untuk memilih Pengawas secara tetap 
pada waktu diperlukan sesuai dengan keperluannya. Pengawas yang diadakan 
pada waktu diperlukan tersebut melakukan pengawasan sesuai dengan 
penugasan yang diberikan oleh Rapat Anggota.   
   

Pasal 39 
Ayat (1)  

Cukup jelas  
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Ayat (2)  
Cukup jelas  

Ayat (3)  
Cukup jelas  

 
Pasal 40 

Dalam rangka peningkatan efisiensi, pengelolaan yang bersifat terbuka, dan 
melindungi pihak yang berkepentingan, Koperasi dapat meminta jasa audit 
lkepada akuntan publik. Dengan ketentuan ini Pengurus dapat meminta jasa audit 
kepada akuntan publik, dan tidak menutup kemungkinan permintaan tersebut 
dilakukan oleh Pengawas. Untuk terlaksananya audit sebagaimana mestinya, 
Rapat Anggota dapat menetapkan untuk itu. Yang dimaksud dengan jasa audit 
adalah audit terhadap laporan keuangan dan audit lainnya sesuai keperluan 
Koperasi. Disamping itu Koperasi dapat meminta jasa lainnya dari akuntan publik 
antara lain konsultansi dan pelatihan.  

Pasal 41 
Ayat (1)  

Cukup jelas   
Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan modal sendiri adalah modal yang menanggung resiko 
atau disebut modal ekutif   
Huruf a  

Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib 
dibayarkan oleh anggota kepada Koperasi pada saat masuk menjadi anggota. 
Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih 
menjadi anggota.   
Huruf b  

Simpanan wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang 
wajib dibayar oleh anggota kepada Koperasi dalam waktu dan kesempatan 
tertentu. Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan 
masih menjadi anggota.   
Huruf c  

Dana cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil 
usaha, yang dimaksudkan untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup 
kerugian Koperasi bila diperlukan.   
Huruf d  

Cukup jelas.   
Ayat (3)  

Untuk pengembangan usahanya Koperasi dapat menggunakan modal 
pinjaman dengan memperhatikan kelayakan dan kelangsungan usahanya.    
Huruf a  

Pinjaman yang diperoleh dari anggota, termasuk calon anggota yang 
memenuhi syarat.   
Huruf b  

Pinjaman dari Koperasi lainnya dan/atau anggotanya didasari dengan 



 29 

perjanjian kerja sama antarkoperasi.   
Huruf c  

Pinjaman dari bank dan lembaga keuangan lainnya dilakukan berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.   
Huruf d  

Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya dilakukan berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku.   
Huruf e  

Sumber lain yang sah adalah pinjaman dari bukan anggota yang dilakukan tidak 
melalui penawaran secara umum.   
   

Pasal 42 
Ayat (1)  

Pemupukan modal dari modal penyertaan, baik yang bersumber dari 
Pemerintah maupun dari masyarakat dilaksanakan dalam rangka memperkuat 
kegiatan usaha Koperasi terutama yang berbentuk investasi. Modal penyertaan 
ikut menanggung resiko. Pemilik modal penyertaan tidak mempunyai hak suara 
dalam Rapat Anggota dan dalam menentukan kebijaksanaan Koperasi secara 
keseluruhan. Namun demikian, pemilik modal penyertaan dapat diikutsertakan 
dalam pengelolaan dan pengawasan usaha investasi yang didukung oleh modal 
penyertaannya sesuai dengan perjanjian.   
Ayat (2)  

Cukup jelas  
Pasal 43 

Ayat (1)  
Usaha Koperasi terutama diarahkan pada bidang usaha yang berkaitan 

langsung dengan kepentingan anggota baik untuk menunjang usaha maupun 
kesejahteraannya. Dalam hubungan ini maka pengelolaan usaha Koperasi harus 
dilakukan secara produktif, efektif dan efisien dalam arti pelayanan usaha yang 
dapat meningkatkan nilai tambah dan manfaat yang sebesar-besarnya pada 
anggota dengan tetap mempertimbangkan untuk memperoleh sisa hasil usaha 
yang wajar. Untuk mencapai kemampuan usaha seperti tersebut diatas, maka 
Koperasi dapat berusaha secara luwes baik ke hulu maupun ke hilir serta berbagai 
jenis usaha lainnya yang terkait. Adapun mengenai pelaksanaan usaha Koperasi, 
dapat dilakukan dimana saja, baik di dalam maupun di luar negeri, dengan 
mempertimbangkan kelayakan usahanya.   
Ayat (2)  

Yang dimaksud dengan kelebihan kemampuan usaha Koperasi adalah 
kelebihan kapasitas dana dan daya yang dimiliki oleh Koperasi untuk melayani 
anggotanya. Kelebihan kapasitas tersebut oleh Koperasi dapat dimanfaatkan 
untuk berusaha dengan bukan anggota dengan tujuan untuk mengoptimalkan 
skala ekonomi dalam arti memperbesar volume usaha dan menekan biaya per unit 
yang memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada anggotanya serta 
memasyarakatkan Koperasi.   
Ayat (3)  
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Agar Koperasi dapat mewujudkan fungsi dan peran seperti yang dimaksud 
dalam pasal 4, maka Koperasi melaksanakan usaha di segala bidang kehidupan 
ekonomi dan berperan utama dalam kehidupan ekonomi rakyat. Yang dimaksud 
dengan kehidupan ekonomi rakyat adalah semua kegiatan ekonomi yang 
dilaksanakan dan menyangkut kepentingan orang banyak.   
   

Pasal 44 
Ayat (1)  

Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang yang mengatur tentang 
perbankan usaha simpan pinjam tersebut diatur secara khusus dalam Undang-
Undang ini. Pengertian anggota Koperasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a 
ayat ini termasuk calon anggota yang memenuhi syarat. Sedangkan ketentuan 
dalam huruf b berlaku sepanjang dilandasi dengan perjanjian kerja sama antar 
Koperasi yang bersangkutan.   
Ayat (2)  

Cukup jelas   
Ayat (3)  

Cukup jelas  
   

Pasal 45 
Ayat (1)  

Cukup jelas   
Ayat (2)  

Penetapan besarnya pembagian kepada para aggota dan jenis serta besarnya 
keperluan lain, ditetapkan oleh Rapat Anggota. Yang dimaksud dengan jasa usaha 
adalah transaksi usaha dan partisipasi modal.   
Ayat (3)  

Cukup jelas  
   

 
Pasal 46 

Cukup jelas 
   

Pasal 47 
Ayat (1)  

Keputusan pembubaran karena alasan kegiatan Koperasi bertentangan 
dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan dalam ketentuan ini dilakukan 
apabila telah dibuktikan dengan keputusan pengadilan. Keputusan pembubaran 
karena alasan kelangsungan hidupnya tidak dapat lagi diharapkan, antara lain 
karena dinyatakan pailit.   
Ayat (2)  

Cukup jelas   
Ayat (3)  

Cukup jelas   
Ayat (4)  
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Cukup jelas  
   

Pasal 48 
Cukup jelas  

   
Pasal 49 

Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan Kuasa Rapat Anggota dalam ayat ini adalah mereka 

yang ditunjuk dan diberi kuasa serta tanggung jawab oleh Rapat Anggota untuk 
melaksanakan tugas yang berkaitan dengan pembubaran Koperasi.   
Ayat (2)  

Cukup jelas   
Ayat (3)  

Ketentuan ini dimaksud untuk memberikan perlindungan kepada pihak kreditor 
yang belum mengetahui pembubaran Koperasi tersebut.   
   

Pasal 50 
Cukup jelas  

  
Pasal 51 

Cukup jelas  
  

Pasal 52 
Ayat (1)  

Cukup jelas 
Ayat (2)  

Cukup jelas   
Ayat (3)  

Cukup jelas   
Ayat (4)  

Ketentuan ini menegaskan bahwa “Koperasi dalam penyelesaian”, hak dan 
kewajibannya masih tetap ada untuk menyelesaikan seluruh urusannya.    
  

Pasal 53 
Ayat (1)  

Yang dimaksud dengan keputusan pembubaran Koperasi adalah baik oleh 
keputusan Rapat Anggota maupun oleh keputusan Pemerintah.   
Ayat (2)  

Cukup jelas  
   

Pasal 54 
Huruf a  

Cukup jelas   
Huruf b  

Cukup jelas   
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Huruf c  
Yang dimaksud dengan bekas anggota tertentu misalnya mereka yang keluar 

dari keanggotaan Koperasi yang masih mempunyai kewajiban menanggung 
sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasarnya.   
Huruf d  

Cukup jelas 
Huruf e  

Cukup jelas   
Huruf f   

Cukup jelas   
Huruf g  

Cukup jelas   
Huruf h  

Cukup jelas  
   

Pasal 55 
Ketentuan ini merupakan penegasan bahwa anggota hanya menanggung 

kerugian terbatas pada simpanan pokok dan simpanan wajib serta modal 
penyertaannya. Sedangkan yang merupakan modal pinjaman Koperasi dari 
anggota tidak termasuk dalam ketentuan tersebut.   
   

Pasal 56 
Ayat (1)  

Cukup jelas   
Ayat (2)  

Cukup jelas  
   

Pasal 57 
Ayat (1)  

Organisasi tersebut merupakan badan usaha dan karenanya, tidak melakukan 
kegiatan usaha ekonomi secara langsung. Pada saat diundangkannya Undang-
Undang ini, organisasi ini yang bernama Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN) 
selanjutnya harus menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang ini. Tujuan 
dan kegiatan organisasi tersebut harus sesuai dan selaras dengan jiwa dan 
semangat yang terkandung dalam Undang-Undang ini.  
Ayat (2)  

Cukup jelas   
Ayat (1)  

Anggaran Dasar organisasi yang bersangkutan, sekurang-kurangnya memuat 
: 

a. nama organisasi;  
b. tujuan organisasi;  
c. susunan organisasi;  
d. ketentuan mengenai kepengurusan dan masa jabatannya;  
e. ketentuan mengenai tata kerja organisasi;  
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f. ketentuan mengenai Rapat Anggota dan rapat lainnya;  
g. ketentuan mengenai hak dan kewajiban anggota;  
h. ketentuan mengenai sumber dan pengelolaan keuangan;  
i. ketentuan mengenai perubahan Anggaran Dasar dan pembubaran;  
j. ketentuan mengenai sanksi organisasi.  

   
Pasal 58 

Ayat (1)  
Huruf a  

Cukup jelas  
Huruf b  

Upaya untuk meningkatkan kesadaran berkoperasi dikalangan masyarakat, 
dilakukan antara lain melalui kegiatan penerangan, penyampaian informasi, 
penerbitan, dan pembinaan kelompok usaha dalam masyarakat untuk diarahkan 
menjadi Koperasi. 
Huruf c  

Cukup jelas  
Huruf d  

Untuk mengembangkan kerja sama antarkoperasi dan antara Koperasi dengan 
badan usaha lainnya, organisasi ini mendorong pertumbuhan dan perkembangan 
jaringan kelembagaan dan usaha Koperasi baik di tingkat regional, nasional 
maupun internasional. 
Ayat (2)  

Cukup jelas  
   

Pasal 59 
Cukup jelas   

   
 

Pasal 60 
Dengan ketentuan ini, Pemerintah memiliki landasan yang jelas dan kuat untuk 

melaksanakan peranannya dalam menetapkan kebijaksanaan pembinaan yang 
diperlukan guna mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan pemasyarakatan 
Koperasi. Sesuai dengan prinsip kemandirian, pembinaan tersebut dilaksanakan 
tanpa mencampuri urusan Internal Organisasi Koperasi.   

Penumbuhan, pengembangan, dan pemasyarakatan Koperasi merupakan 
upaya yang dilakukan oleh Pemerintah agar masyarakat luas memahami gagasan 
Koperasi sehingga dengan penuh kesadaran mendirikan dan memanfaatkan 
Koperasi guna memenuhi kepentingan ekonomi dan sosialnya. Pemberian 
bimbingan, kemudahan, dan perlindungan oleh Pemerintah merupakan upaya 
pengembangan Koperasi yang dilaksanakan melalui penetapan kebijaksanaan, 
penyediaan fasilitas, dan konsultansi yang diperlulkan agar Koperasi mampu 
melaksanakan fungsi dan pernannya serta dapat mencapai tujuannya. Dengan 
demikian menjadi kewajiban dari seluruh aparatur Pemerintah, baik di pusat 
maupun di daerah untuk melakukan upaya dalam mendorong pertumbuhan, 
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perkembangan, dan pemasyarakatan Koperasi.  
 

Pasal 61 
Huruf a  

Cukup jelas  
Huruf b  

Cukup jelas  
Huruf c  

Tata hubungan usaha yang serasi dan saling menguntungkan antara Koperasi 
dengan badan usaha lainnya merupakan faktor yang penting dalam rangka 
mewujudkan sistem perekonomian nasional yang berdasarkan demokrasi 
ekonomi. 

Dalam hubungan ini kerjasama tersebut haruslah merupakan hubungan yang 
saling membutuhkan dan menguntungkan.  
Huruf d  

Membudayakan Koperasi adalah memasyarakatkan jiwa dan semangat 
Koperasi.  
   

 
Pasal 62 

Huruf a  
Cukup jelas  

Huruf b  
Cukup jelas  

Huruf c  
Ketentuan ini mempertegas komitmen Pemerintah, dalam upaya memperkokoh 

permodalan Koperasi serta mengembangkan lembaga keuangan Koperasi, 
mengingat bahwa permodalan merupakan salah satu sumber kekuatan bagi 
pengembangan usaha Koperasi. Dalam pelaksanaannya antara lain dilakukan 
dengan mengembangkan penyertaan modal, baik dari Pemerintah maupun 
masyarakat, serta memberikan kemudahan persyaratan dan prosedur untuk 
mendapatkan kredit. Pemerintah juga memberikan bimbingan dan kemudahan 
untuk mengembangkan lembaga keuangan yang berbadan hukum Koperasi.  
Huruf d  

Pengembangan jaringan usaha Koperasi yang kuat dan kerja sama 
antarkoperasi yang erat dan saling menguntungkan merupakan faktor penting 
dalam menumbuhkan potensi masing-masing Koperasi dan keseluruhan 
Koperasi.  
Huruf e  

Cukup jelas  
   

Pasal 63 
Ayat (1)  
Huruf a  

Ketentuan ini dengan tegas mencerminkan komitmen Pemerintah dalam upaya 
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mamperkua pertumbuhan dan perkembangan Koperasi sebagai suatu bangun 
perusahaan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka 
komitmen ini Pemerintah dapat menetapkan bidang ekonomi tertentu, terutama 
yang sangat erat hubungannya dengan kegiatan ekonomi rakyat, yang hanya 
boleh diusahakan oleh Koperasi. Pelaksanaan ketentuan ini bersifat dinamis 
dengan memperhatikan aspek keseimbangan terhadap keadaan dan kepentingan 
ekonomi nasional serta aspek pemerataan berusaha.  
Huruf b  

Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi kelangsungan hidup usaha 
Koperasi.    
Ayat (2)  
Huruf c   

Cukup jelas  
 

Pasal 64 
Cukup jelas  

   
Pasal 65 

Cukup jelas    
 

Pasal 66 
Ayat (1)  

Cukup jelas  
   
Ayat (2)  

Cukup jelas  
   

Pasal 67 
Cukup jelas  
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 20 TAHUN 2008 
TENTANG 

 
 

USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH 
 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 
Menimbang     :      a.  bahwa masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila 

dan Undang-Undang Dasar Negara Republi Indonesia Tahun 
1945 harus diwujudkan melalui pembangunan perekonomian 
nasional berdasarkan demokrasi ekonomi; 

  b. bahwa sesuai dengan amanat Ketetapan Majelis 
Permusyarawatan Rakyat Republik Indonesia Nomor 
XVI/MPR-RI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka 
Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 
perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat 
yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis 
untuk  
mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin 
seimbang, berkembang, dan berkeadilan; 

c. bahwa pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 
sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu diselenggarakan 
secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui 
pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan 
berusaha, dukungan, perlindungan,  dan pengembangan 
usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan 
kedudukan, peran, dan potensi Usaha Mikro, Kecil, dan 
Menengah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, 
pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan 
lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan; 

d. bahwa sehubungan dengan perkembangan lingkungan 
perekonomian yang semakin dinamis dan global, Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, yang 
hanya mengatur Usaha Kecil perlu diganti, agar Usaha Mikro, 
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Kecil, dan Menengah di Indonesia dapat memperoleh 
jaminan kepastian dan keadilan usaha; 

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud   
dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk  
Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 

 
Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 33 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945. 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 
Dan 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan  :   UNDANG-UNDANG TENTANG USAHA MIKRO, KECIL, 

DAN  
    MENENGAH. 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 
1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau 

badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro 
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. 

2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang 
dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan 
merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, 
dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari 
usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. 

3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, 
yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan 
merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, 
dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung 
dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau 
hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. 

4. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan 
usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih 
besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara 
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atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan 
ekonomi di Indonesia. 

5. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah dan 
Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan 
berdomisili di Indonesia. 

6. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden 
Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara 
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

7. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat 
daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 

8. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah 
Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk 
penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil, 
dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha 
yang tangguh dan mandiri. 

9. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah dan Pemerintah 
Daerah untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah secara 
sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan 
kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha Mikro, Kecil, 
dan Menengah memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, 
perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya. 

10. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah 
Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha 
Mikro, Kecil, dan Menengah melalui pemberian fasilitas bimbingan 
pendampingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan 
meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan 
Menengah. 

11. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah 
Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan 
lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat 
permodalan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 

12. Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman Usaha Mikro, Kecil, dan 
Menengah oleh lembaga penjamin kredit sebagai dukungan untuk 
memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka 
memperkuat permodalannya. 

13. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung 
maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, 
mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku 
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar. 

14. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang 
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 
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15. Menteri Teknis adalah menteri yang secara teknis bertanggung jawab untuk 
mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam sektor 
kegiatannya. 

 
 

BAB II 
ASAS DAN TUJUAN 

       
     Pasal 2 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berasaskan: 
a. kekeluargaan; 
b. demokrasi ekonomi; 
c. kebersamaan; 
d. efisiensi berkeadilan; 
e. berkelanjutan; 
f. berwawasan lingkungan; 
g. kemandirian; 
h. keseimbangan kemajuan; dan 
i. kesatuan ekonomi nasional. 

 
Pasal 3 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan 
mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional 
berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. 

 
BAB III 

PRINSIP DAN TUJUAN PEMBERDAYAAN 
 

 Bagian Kesatu 
Prinsip Pemberdayaan 

        Pasal 4 
Prinsip Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah: 
a. penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro, 

Kecil, dan Menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri; 
b. perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan; 
c. pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar 

sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; 
d. peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan  
e. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara 

terpadu. 
 

Bagian Kedua 
Tujuan Pemberdayaan 
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            Pasal 5 
Tujuan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah: 
a.  mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, 

dan berkeadilan; 
b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan 
c. meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam 

pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, 
pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan. 

 
BAB IV 

KRITERIA 
 

Pasal 6 
(1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut: 

a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh 
juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau 

b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 
(tiga ratus juta rupiah). 

(2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut: 
a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta 

rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus 
juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau 

b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga 
ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 
(dua milyar lima ratus juta rupiah). 

(3) Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut: 
a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta 

rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh 
milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; 
atau 

b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua 
milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah). 

(4) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan ayat 
(2) huruf a, huruf b, serta ayat (3) huruf a, huruf b nilai nominalnya dapat 
diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur dengan 
Peraturan Presiden. 

 
BAB V 

PENUMBUHAN IKLIM USAHA 
 

Pasal 7 
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(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menumbuhkan Iklim Usaha dengan 
menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang 
meliputi aspek: 
a. pendanaan; 
b. sarana dan prasarana; 
c. informasi usaha; 
d. kemitraan; 
e. perizinan usaha; 
f. kesempatan berusaha; 
g. promosi dagang; dan 
h. dukungan kelembagaan. 

(2) Dunia Usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif membantu 
menumbuhkan Iklim Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

 
Bagian Kedua 

Tujuan Pemberdayaan 
 

            Pasal 5 
Tujuan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah: 
(1) mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, 

dan  berkeadilan; 
(2) menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan 
(3) meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam 

pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan 
pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari 
kemiskinan. 

 
BAB IV 

KRITERIA 
 

Pasal 6 
(1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut: 

a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh 
juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau 

b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga 
ratus juta rupiah). 

(2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut: 
a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta 

rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta 
rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau 

b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus 
juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua 
milyar lima ratus juta rupiah). 
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(3) Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut: 
a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta 

rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh 
milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau 

b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua 
milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah). 

(4) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan ayat (2) 
huruf a, huruf b, serta ayat (3) huruf a, huruf b nilai nominalnya dapat 
diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur dengan 
Peraturan Presiden. 

 
BAB V 

PENUMBUHAN IKLIM USAHA 
 

Pasal 7 
(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menumbuhkan Iklim Usaha dengan 

menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi 
aspek: 
a. pendanaan; 
b. sarana dan prasarana; 
c. informasi usaha; 
d. kemitraan; 
e. perizinan usaha; 
f. kesempatan berusaha; 
g. promosi dagang; dan 
h. dukungan kelembagaan. 

(2) Dunia Usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif membantu 
menumbuhkan Iklim Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

 
Pasal 8 

Aspek pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a 
ditujukan untuk: 
a. memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah untuk dapat mengakses kredit perbankan dan lembaga 
keuangan selain bank; 

b. memperbanyak lembaga pembiayaan dan memperluas jaringannya 
sehingga dapat diakses oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; 

c. memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat, 
tepat, murah, dan tidak diskriminatif dalam pelayanan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 

d. membantu para pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk mendapatkan 
pembiayaan dan jasa/produk keuangan lainnya yang disediakan oleh 
perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, baik yang menggunakan 
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sistem konvensional maupun sistem syariah dengan jaminan yang 
disediakan oleh Pemerintah. 

 
Pasal 9 

Aspek sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) 
huruf b ditujukan untuk: 
a. mengadakan prasarana umum yang dapat mendorong dan mengembangkan 

pertumbuhan Usaha Mikro dan Kecil; dan 
b. memberikan keringanan tarif prasarana tertentu bagi Usaha Mikro dan Kecil. 

 
Pasal 10 

Aspek informasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c 
ditujukan untuk: 
a. membentuk dan mempermudah pemanfaatan bank data dan jaringan 

informasi bisnis; 
b. mengadakan dan menyebarluaskan informasi mengenai pasar, sumber 

pembiayaan, komoditas, penjaminan, desain dan teknologi, dan mutu; dan 
c. memberikan jaminan tranparansi dan akses yang sama bagi semua pelaku 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atas segala informasi usaha. 
 

Pasal 11 
Aspek kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d 
ditujukan untuk: 
a. mewujudkan kemitraan antar-Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; 
b. mewujudkan kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Usaha 

Besar; 
c. mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam 

pelaksanaan transaksi usaha antar-Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; 
d. mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam 

pelaksanaan transaksi usaha antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan 
Usaha Besar; 

e. mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar Usaha Mikro, 
Kecil, dan Menengah; 
f. mendorong terbentuknya struktur pasar yang menjamin tumbuhnya 

persaingan usaha yang sehat dan melindungi konsumen; dan 
g. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang 

perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Usaha Mikro, Kecil, dan 
Menengah. 

 
Pasal 12 

(1) Aspek perizinan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf 
e ditujukan untuk: 
a. menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan usaha dengan sistem 

pelayanan terpadu satu pintu; dan 
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b. membebaskan biaya perizinan bagi Usaha Mikro dan memberikan 
keringanan biaya perizinan bagi Usaha Kecil. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara permohonan izin 
usaha diatur   dengan Peraturan Pemerintah. 

 
Pasal 13 

(1) Aspek kesempatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 
ayat (1) huruf f ditujukan untuk: 
a. menentukan peruntukan tempat usaha yang meliputi pemberian 

lokasi di pasar, ruang pertokoan, lokasi sentra industri, lokasi 
pertanian rakyat, lokasi pertambangan rakyat, lokasi yang wajar bagi 
pedagang kaki lima, serta lokasi lainnya; 

b. menetapkan alokasi waktu berusaha untuk Usaha Mikro dan Kecil di 
subsektor perdagangan retail; 

c. mencadangkan bidang dan jenis kegiatan usaha yang memiliki 
kekhususan proses, bersifat padat karya, serta mempunyai warisan 
budaya yang bersifat khusus dan turun-temurun; 

d. menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk Usaha Mikro, 
Kecil, dan Menengah serta bidang usaha yang terbuka untuk Usaha 
Besar dengan syarat harus bekerja sama dengan Usaha Mikro, Kecil, 
dan Menengah; 

e. melindungi usaha tertentu yang strategis untuk Usaha Mikro, Kecil, 
dan Menengah; 

f. mengutamakan penggunaan produk yang dihasilkan oleh Usaha 
Mikro dan Kecil melalui pengadaan secara langsung; 

g. memprioritaskan pengadaan barang atau jasa dan pemborongan 
kerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan 

h. memberikan bantuan konsultasi hukum dan pembelaan. 
(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

pengawasan dan pengendalian oleh Pemerintah dan Pemerintah 
Daerah. 

 
Pasal 14 

(1) Aspek promosi dagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) 
huruf g, ditujukan untuk: 
a. meningkatkan promosi produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di 

dalam dan di luar negeri; 
b. memperluas sumber pendanaan untuk promosi produk Usaha Mikro, 

Kecil, dan Menengah di dalam dan di luar negeri; 
c. memberikan insentif dan tata cara pemberian insentif untuk Usaha 

Mikro, Kecil, dan Menengah yang mampu menyediakan pendanaan 
secara mandiri dalam kegiatan promosi produk di dalam dan di luar 
negeri; dan 



 47 

d. memfasilitasi pemilikan hak atas kekayaan intelektual atas produk 
dan desain Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam kegiatan usaha 
dalam negeri dan ekspor. 

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah. 

 
Pasal 15 

Aspek dukungan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 
(1) huruf h ditujukan untuk mengembangkan dan meningkatkan fungsi 
inkubator, lembaga layanan pengembangan usaha, konsultan keuangan 
mitra bank, dan lembaga profesi sejenis lainnya sebagai lembaga 
pendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 

BAB VI 
PENGEMBANGAN USAHA 

 
Pasal 16 

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan 
usaha dalam bidang: 
a. produksi dan pengolahan; 
b. pemasaran; 
c. sumber daya manusia; dan 
d. desain dan teknologi. 

(2) Dunia usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif melakukan 
pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembangan, prioritas, 
intensitas, dan jangka waktu pengembangan diatur dengan Peraturan 
Pemerintah. 

 
Pasal 17 

Pengembangan dalam bidang produksi dan pengolahan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara: 
a. meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan 

manajemen bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; 
b. memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi 

dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi produk 
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; 

c. mendorong penerapan standarisasi dalam proses produksi dan pengolahan; 
dan 

d. meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasaan bagi Usaha 
Menengah. 

 
Pasal 18 

Pengembangan dalam bidang pemasaran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
16 ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara: 
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a. melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran; 
b. menyebarluaskan informasi pasar; 
c. meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran; 
d. menyediakan sarana pemasaran yang meliputi penyelenggaraan uji coba 

pasar, lembaga pemasaran, penyediaan rumah dagang, dan promosi Usaha 
Mikro dan Kecil; 

e. memberikan dukungan promosi produk, jaringan pemasaran, dan distribusi; 
dan 

f. menyediakan tenaga konsultan profesional dalam bidang pemasaran. 
 

Pasal 19 
Pengembangan dalam bidang sumber daya manusia sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara: 
(1) memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan; 
(2) meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial; dan 
(3) membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk 

melakukan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, motivasi dan kreativitas 
bisnis, dan penciptaan wirausaha baru. 

 
Pasal 20 

Pengembangan dalam bidang desain dan teknologi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d dilakukan dengan: 
(1) meningkatkan kemampuan di bidang desain dan teknologi serta 

pengendalian mutu; 
(2) meningkatkan kerjasama dan alih teknologi; 
(3) meningkatkan kemampuan Usaha Kecil dan Menengah di bidang 

penelitian untuk mengembangkan desain dan teknologi baru; 
(4) memberikan insentif kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang 

mengembangkan teknologi dan melestarikan lingkungan hidup; dan 
(5) mendorong Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk memperoleh 

sertifikat hak atas kekayaan intelektual. 
 

BAB VII 
PEMBIAYAAN DAN PENJAMINAN 

 
Bagian Kesatu 

Pembiayaan dan Penjaminan Usaha Mikro dan Kecil 
 

Pasal 21 
(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan bagi Usaha 

Mikro dan Kecil. 
(2) Badan Usaha Milik Negara dapat menyediakan pembiayaan dari 

penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada Usaha Mikro 
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dan Kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan 
pembiayaan lainnya. 

(3) Usaha Besar nasional dan asing dapat menyediakan pembiayaan yang 
dialokasikan kepada Usaha Mikro dan Kecil dalam bentuk pemberian 
pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya. 

(4) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Dunia Usaha dapat memberikan 
hibah, mengusahakan bantuan luar negeri, dan mengusahakan sumber 
pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat untuk Usaha Mikro dan 
Kecil. 

(5)  Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dalam 
bentuk kemudahan persyaratan perizinan, keringanan tarif sarana 
prasarana, dan bentuk insentif lainnya yang sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan kepada dunia usaha yang menyediakan 
pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil. 

 
Pasal 22 

Dalam rangka meningkatkan sumber pembiayaan Usaha Mikro dan Usaha 
Kecil, Pemerintah melakukan upaya: 
(1) pengembangan sumber pembiayaan dari kredit perbankan dan lembaga 
keuangan bukan bank; 
(2) pengembangan lembaga modal ventura; 
(3) pelembagaan terhadap transaksi anjak piutang; 
(4) peningkatan kerjasama antara Usaha Mikro dan Usaha Kecil melalui 

koperasi simpan pinjam dan koperasi jasa keuangan konvensional dan 
syariah; dan 

(5) pengembangan sumber pembiayaan lain sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

 
Pasal 23 

(1) Untuk meningkatkan akses Usaha Mikro dan Kecil terhadap sumber 
pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pemerintah dan 
Pemerintah Daerah: 
a. menumbuhkan, mengembangkan, dan memperluas jaringan lembaga

 keuangan bukan bank; 
b. menumbuhkan, mengembangkan, dan memperluas jangkauan lembaga 

penjamin kredit; dan 
c. memberikan kemudahan dan fasilitasi dalam memenuhi persyaratan 

untuk memperoleh  
pembiayaan. 

 
(2) Dunia Usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif meningkatkan 

akses Usaha Mikro dan Kecil terhadap pinjaman atau kredit sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara: 
a. meningkatkan kemampuan menyusun studi kelayakan usaha; 
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b. meningkatkan pengetahuan tentang prosedur pengajuan kredit atau 
pinjaman; dan 

c. meningkatkan pemahaman dan keterampilan teknis serta manajerial 
usaha. 

 
Bagian Kedua 

Pembiayaan dan Penjaminan Usaha Menengah 
 

Pasal 24 
Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan Usaha 
Menengah dalam bidang pembiayaan dan penjaminan dengan: 
a. memfasilitasi dan mendorong peningkatan pembiayaan modal kerja dan 

investasi melalui perluasan sumber dan pola pembiayaan, akses terhadap 
pasar modal, dan lembaga pembiayaan lainnya; dan 

b. mengembangkan lembaga penjamin kredit, dan meningkatkan fungsi 
lembaga penjamin ekspor. 

BAB VIII 
KEMITRAAN 

 
Pasal 25 

(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat 
memfasilitasi, mendukung, dan menstimulasi kegiatan kemitraan, yang 
saling membutuhkan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan. 

(2) Kemitraan antar-Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Kemitraan antara 
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar mencakup proses 
alih keterampilan di bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, 
permodalan, sumberdaya manusia, dan teknologi. 

(3) Menteri dan menteri teknis mengatur pemberian insentif kepada Usaha 
Besar yang melakukan kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil, dan 
Menengah melalui inovasi dan pengembangan produk berorientasi ekspor, 
penyerapan tenaga kerja, penggunaan teknologi tepat guna dan ramah 
lingkungan, serta menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan. 

 
Pasal 26 

Kemitraan dilaksanakan dengan pola: 
a. inti-plasma; 
b. subkontrak; 
c. waralaba; 
d. perdagangan umum; 
e. distribusi dan keagenan; dan 
f. bentuk-bentuk kemitraan lain, seperti: bagi hasil, kerjasama operasional, 

usaha patungan (joint venture), dan penyumberluaran (outsourcing). 
 

Pasal 27 
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Pelaksanaan kemitraan dengan pola inti-plasma sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 26 huruf a, Usaha Besar sebagai inti membina dan 
mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang menjadi 
plasmanya dalam: 
a. penyediaan dan penyiapan lahan; 
b. penyediaan sarana produksi; 
c. pemberian bimbingan teknis produksi dan manajemen usaha; 
d. perolehan, penguasaan, dan peningkatan teknologi yang diperlukan; 
e. pembiayaan; 
f.   pemasaran; 
g. penjaminan; 
h. pemberian informasi; dan 
i.   pemberian bantuan lain yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan 

produktivitas dan wawasan usaha. 
 

 
 

Pasal 28 
Pelaksanaan kemitraan usaha dengan pola subkontrak sebagaimana 
dimaksud Pasal 26 huruf b, untuk memproduksi barang dan/atau jasa, Usaha 
Besar memberikan dukungan berupa: 
a. kesempatan untuk mengerjakan sebagian produksi dan/atau komponennya; 
b. kesempatan memperoleh bahan baku yang diproduksi secara 

berkesinambungan dengan jumlah dan harga yang wajar; 
c. bimbingan dan kemampuan teknis produksi atau manajemen; 
d. perolehan, penguasaan, dan peningkatan teknologi yang diperlukan; 
e. pembiayaan dan pengaturan sistem pembayaran yang tidak merugikan 

salah satu pihak; dan 
f.   upaya untuk tidak melakukan pemutusan hubungan sepihak. 

 
Pasal 29 

(1) Usaha Besar yang memperluas usahanya dengan cara waralaba 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, memberikan 
kesempatan dan mendahulukan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang 
memiliki kemampuan. 

(2) Pemberi waralaba dan penerima waralaba mengutamakan penggunaan 
barang dan/atau bahan hasil produksi dalam negeri sepanjang memenuhi 
standar mutu barang dan jasa yang disediakan dan/atau dijual 
berdasarkan perjanjian waralaba. 

(3) Pemberi waralaba wajib memberikan pembinaan dalam bentuk pelatihan, 
bimbingan operasional manajemen, pemasaran, penelitian, dan 
pengembangan kepada penerima waralaba secara berkesinambungan. 

 
Pasal 30 
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(1) Pelaksanaan kemitraan dengan pola perdagangan umum sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 26 huruf d, dapat dilakukan dalam bentuk 
kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan 
pasokan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah oleh Usaha Besar yang 
dilakukan secara terbuka. 

(2) Pemenuhan kebutuhan barang dan jasa yang diperlukan oleh Usaha 
Besar dilakukan dengan mengutamakan pengadaan hasil produksi Usaha 
Kecil atau Usaha Mikro sepanjang memenuhi standar mutu barang dan 
jasa yang diperlukan. 

(3) Pengaturan sistem pembayaran dilakukan dengan tidak merugikan salah 
satu pihak. 

 
Pasal 31 

Dalam pelaksanaan kemitraan dengan pola distribusi dan keagenan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e, Usaha Besar dan/atau 
Usaha Menengah memberikan hak khusus untuk memasarkan barang dan 
jasa kepada Usaha Mikro dan/atau Usaha Kecil. 

 
 Pasal 32 

Dalam hal Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menyelenggarakan usaha 
dengan modal patungan dengan pihak asing, berlaku ketentuan sebagaimana 
diatur dalam peraturan perundang-undangan. 

 
Pasal 33 

Pelaksanaan kemitraan usaha yang berhasil, antara Usaha Besar dengan 
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dapat ditindaklanjuti dengan kesempatan 
pemilikan saham Usaha Besar oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 

 
Pasal 34 

(1)   Perjanjian kemitraan dituangkan dalam perjanjian tertulis yang sekurang-
kurangnya mengatur kegiatan usaha, hak dan kewajiban masing-masing 
pihak, bentuk pengembangan, jangka waktu, dan penyelesaian 
perselisihan. 

(2) Perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan 
kepada pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(3) Perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh 
bertentangan dengan prinsip dasar kemandirian Usaha Mikro, Kecil, dan 
Menengah serta tidak menciptakan ketergantungan Usaha Mikro, Kecil, 
dan Menengah terhadap Usaha Besar. 

(4) Untuk memantau pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan (2), Menteri dapat membentuk lembaga koordinasi kemitraan 
usaha nasional dan daerah. 
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Pasal 35 
(1) Usaha Besar dilarang memiliki dan/atau menguasai Usaha Mikro, Kecil, 

dan/atau Menengah sebagai mitra usahanya dalam pelaksanaan 
hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26. 

(2) Usaha Menengah dilarang memiliki dan/atau menguasai Usaha Mikro 
dan/atau Usaha Kecil mitra usahanya. 

 
Pasal 36 

(1) Dalam melaksanakan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 
para pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara dan terhadap 
mereka berlaku hukum Indonesia. 

(2) Pelaksanaan kemitraan diawasi secara tertib dan teratur oleh lembaga 
yang dibentuk dan bertugas untuk mengawasi persaingan usaha 
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. 

 
Pasal 37 

Ketentuan lebih lanjut mengenai pola kemitraan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 26 diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

 
BAB IX 

KOORDINASI DAN PENGENDALIAN PEMBERDAYAAN 
USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH 

 
Pasal 38 

(1) Menteri melaksanakan koordinasi dan pengendalian pemberdayaan 
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 

(2) Koordinasi dan pengendalian pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan 
Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara 
nasional dan daerah yang meliputi: penyusunan dan pengintegrasian 
kebijakan dan program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, serta 
pengendalian umum terhadap pelaksanaan pemberdayaan Usaha Mikro, 
Kecil, dan Menengah, termasuk penyelenggaraan kemitraan usaha dan 
pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan koordinasi dan 
pengendalian pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diatur 
dengan Peraturan Pemerintah. 

 
BAB X 

SANKSI ADMINISTRATIF DAN KETENTUAN PIDANA 
 

   Bagian Kesatu 
   Sanksi Administratif 

 
Pasal 39 
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(1) Usaha Besar yang melanggar ketentuan Pasal 35 ayat (1) dikenakan 
sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha dan/atau denda paling 
banyak Rp10.000.000.000,00(sepuluh milyar rupiah) oleh instansi yang 
berwenang. 

(2) Usaha Menengah yang melanggar ketentuan Pasal 35 ayat (2) dikenakan 
sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha dan/atau denda paling 
banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) oleh instansi yang 
berwenang. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan 
Peraturan Pemerintah. 

 
Bagian Kedua 

Ketentuan Pidana 
 

Pasal 40 
Setiap orang yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan 
mengaku atau memakai nama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga 
mendapatkan kemudahan untuk memperoleh dana, tempat usaha, bidang dan 
kegiatan usaha, atau pengadaan barang dan jasa untuk pemerintah yang 
diperuntukkan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak 
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah). 

 
BAB XI 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 41 
Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan Undang-Undang ini ditetapkan 
paling lambat 12 bulan (dua belas) bulan atau 1 (satu) tahun sejak Undang-
Undang ini diundangkan. 

 
Pasal 42 

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara 
Tahun 1995 Nomor 3611) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 
 

Pasal 43 
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang -
undangan yang berkaitan dengan Usaha Kecil dan Menengah dinyatakan 
masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam 
Undang-Undang ini. 
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Pasal 44 
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap 
orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini 
dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 

 
 

Diundangkan di Jakarta Disahkan di Jakarta 
pada tanggal 4 Juli 2008.        pada tanggal 4 Juli 2008. 

   MENTERI HUKUM DAN         PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
HAK ASASI MANUSIA 

 
 
 
 

ANDI MATTALATTA          SUSILO BAMBANG YUDHOYON 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 9
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PENJELASAN ATAS RANCANGAN 
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 20 TAHUN 2008 
TENTANG 

USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH 
 
 

I. UMUM 
 

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan 
makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam wadah negara 
Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berkedaulatan rakyat 
dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tertib, dan dinamis dalam 
lingkungan yang merdeka, bersahabat, dan damai. 

Pembangunan nasional yang mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa 
diselenggarakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Masyarakat menjadi 
pelaku utama pembangunan, dan pemerintah berkewajiban mengarahkan, 
membimbing, melindungi, serta menumbuhkan suasana dan iklim yang 
menunjang. 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan kegiatan usaha yang 
mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi 
secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan 
dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, 
dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu, Usaha Mikro, 
Kecil, dan Menengah adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang 
harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan 
pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada 
kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan Usaha Besar dan 
Badan Usaha Milik Negara. 

Meskipun Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah telah menunjukkan 
peranannya dalam perekonomian nasional, namun masih menghadapi berbagai 
hambatan dan kendala, baik yang bersifat internal maupun eksternal, dalam hal 
produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan 
teknologi, permodalan, serta iklim usaha. 

Untuk meningkatkan kesempatan, kemampuan, dan perlindungan Usaha 
Mikro, Kecil, dan Menengah, telah ditetapkan berbagai kebijakan tentang 
pencadangan usaha, pendanaan, dan pengembangannya namun belum optimal. 
Hal itu dikarenakan kebijakan tersebut belum dapat memberikan perlindungan, 
kepastian berusaha, dan fasilitas yang memadai untuk pemberdayaan Usaha 
Mikro, Kecil, dan Menengah.Sehubungan dengan itu Usaha Mikro, Kecil, dan 
Menengah perlu diberdayakan dengan cara: 
a. penumbuhan iklim usaha yang mendukung pengembangan Usaha Mikro, 

Kecil, dan Menengah; dan 
b. pengembangan dan pembinaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 
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Sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan peran serta 
kelembagaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam perekonomian nasional, 
maka pemberdayaan tersebut perlu dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah 
Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara menyeluruh, sinergis, dan 
berkesinambungan. 

Dalam memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, seluruh 
peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Usaha Mikro, Kecil, dan 
Menengah merupakan suatu kesatuan yang saling melengkapi dengan Undang-
Undang ini. Undang-Undang ini disusun dengan maksud untuk memberdayakan 
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Secara umum struktur dan materi dari 
Undang-Undang ini memuat tentang ketentuan umum, asas, prinsip dan tujuan 
pemberdayaan, kriteria, penumbuhan iklim usaha, pengembangan usaha, 
pembiayaan dan penjaminan, kemitraan, dan koordinasi pemberdayaan, sanksi 
administratif dan ketentuan pidana. 

 
II. PASAL DEMI PASAL 

 
Pasal 1 

Cukup jelas. 
 

Pasal 2 
Huruf a 

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah asas yang melandasi 
upaya pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai bagian dari 
perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi 
ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, 
berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, dan kesatuan 
ekonomi nasional untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. 

 
Huruf b 

Yang dimaksud dengan “asas demokrasi ekonomi” adalah pemberdayaan 
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diselenggarakan sebagai kesatuan dari 
pembangunan perekonomian nasional untuk mewujudkan kemakmuran rakyat. 

 
Huruf c 

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang mendorong 
peran seluruh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Dunia Usaha secara 
bersama-sama dalam kegiatannya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. 

 
Huruf d 

Yang dimaksud dengan "asas efisiensi berkeadilan" adalah asas yang 
mendasari pelaksanaan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 
dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan 
iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing. 
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Huruf e 

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah asas yang secara 
terencana mengupayakan berjalannya proses pembangungan melalui 
pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dilakukan secara 
berkesinambungan sehingga terbentuk perekonomian yang tangguh dan 
mandiri. 
 
Huruf f 

Yang dimaksud dengan "asas berwawasan lingkungan" adalah asas 
pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dilakukan dengan tetap 
memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan 
hidup. 

 
Huruf g 

Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah asas pemberdayaan 
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dilakukan dengan tetap menjaga dan 
mengedepankan potensi, kemampuan, dan kemandirian Usaha Mikro, Kecil, 
dan Menengah. 

 
Huruf h 

Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan kemajuan" adalah asas 
pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang berupaya menjaga 
keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional. 

 
Huruf i 

Yang dimaksud dengan "asas kesatuan ekonomi nasional" adalah asas 
pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang merupakan bagian dari 
pembangunan kesatuan ekonomi nasional. 

 
Pasal 3 

Cukup jelas. 
 

Pasal 4 
 

Cukup jelas. 
 

Pasal 5 
 

Cukup jelas. 
 

Pasal 6 
Ayat (1) 
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Huruf a 

Yang dimaksud dengan “kekayaan bersih” adalah hasil pengurangan total 
nilai kekayaan usaha (aset) dengan total nilai kewajiban, tidak termasuk tanah 
dan bangunan tempat usaha. 

 
Huruf b 

Yang dimaksud dengan ”hasil penjualan tahunan” adalah hasil penjualan 
bersih (netto) yang berasal dari penjualan barang dan jasa usahanya dalam satu 
tahun buku. 

 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 
 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

 
Ayat (4) 

Cukup jelas. 
 

Pasal 7 
Cukup jelas. 

 
Pasal 8 

Cukup jelas. 
 

Pasal 9 
Huruf a 

Cukup jelas. 
 
Huruf b 

Yang dimaksud dengan “memberikan keringanan tarif prasarana tertentu” 
adalah pembedaan perlakuan tarif berdasarkan ketetapan Pemerintah dan 
Pemerintah Daerah baik yang secara langsung maupun tidak langsung dengan 
memberikan keringanan. 

  
Pasal 10 

Huruf a 
Yang dimaksud dengan “bank data dan jaringan informasi bisnis” adalah 

berbagai pusat data bisnis dan sistem informasi bisnis yang dimiliki pemerintah 
atau swasta. 

 
Huruf b 

Cukup jelas. 
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Huruf c 
Cukup jelas. 
 

Pasal 11  
Huruf a 

Cukup jelas. 
 

Huruf b 
Cukup jelas. 
 

Huruf c 
Cukup jelas. 

 
Huruf d 

Cukup jelas. 
 

 
Huruf e. 

Posisi tawar dalam ketentuan ini dimaksudkan agar dalam melakukan 
kerjasama usaha dengan pihak lain mempunyai posisi yang sepadan dan saling 
menguntungkan.  

 
Huruf f 

Cukup jelas. 
 

Huruf g 
Penguasaan pasar dan pemusatan usaha harus dicegah agar tidak 

merugikan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 
 

Pasal 12  
Ayat (1) 

 
Huruf a 

Yang dimaksud dengan ”menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan”, 
adalah memberikan kemudahan persyaratan dan tata cara perizinan serta 
informasi yang seluas-luasnya. Yang dimaksud dengan “sistem pelayanan 
terpadu satu pintu” adalah proses pengelolaan perizinan usaha yang dimulai dari 
tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen, dilakukan dalam 
satu tempat berdasarkan prinsip pelayanan sebagai berikut: 

 
a. kesederhanaan dalam proses; 
b. kejelasan dalam pelayanan; 
c. kepastian waktu penyelesaian; 
d. kepastian biaya; 
e. keamanan tempat pelayanan; 
f. tanggung jawab petugas pelayanan; 
g. kelengkapan sarana dan prasarana pelayanan; 
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h. kemudahan akses pelayanan; dan 
i. kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan pelayanan. 

 
Huruf b 

Cukup jelas. 
 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

 
Pasal 13 

Ayat (1) 
 

Huruf a 
Cukup jelas. 

 
Huruf b 

Cukup jelas. 
 

Huruf c 
Cukup jelas. 

 
Huruf d 

Cukup jelas. 
 

Huruf e 
Cukup jelas. 

 
Huruf f 

Cukup jelas. 
 

Huruf g 
Yang dimaksud dengan ”memprioritaskan” adalah untuk memberdayakan 

Usaha Kecil dan Menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

 
Huruf h 

Cukup jelas. 
 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

 
Pasal 14 

Cukup jelas. 
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Pasal 15 
Yang dimaksud dengan “inkubator” adalah lembaga yang menyediakan 

layanan penumbuhan wirausaha baru dan perkuatan akses sumber daya 
kemajuan usaha kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai mitra 
usahanya. Inkubator yang dikembangkan meliputi: inkubator teknologi, bisnis, 
dan inkubator lainnya sesuai dengan potensi dan sumber daya ekonomi lokal. 

 
Yang dimaksud dengan “lembaga layanan pengembangan usaha (bussines 

development services-providers)” adalah lembaga yang memberikan jasa 
konsultasi dan pendampingan untuk mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan 
Menengah. 

 
Yang dimaksud dengan ”konsultan keuangan mitra bank” adalah konsultan 

pada lembaga pengembangan usaha yang tugasnya melakukan konsultasi dan 
pendampingan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah agar mampu 
mengakses kredit perbankan dan/atau pembiayaan dari lembaga keuangan 
selain bank. 

Pasal 16 
Cukup jelas. 

 
Pasal 17 

Huruf a 
Cukup jelas. 

 
Huruf b 

Cukup jelas. 
 
Huruf c 

Ketentuan ini dimaksudkan agar terdapat konsistensi dalam menjaga 
kualitas produk.  
 
Huruf d 

Yang dimaksud dengan ”kemampuan rancang bangun” adalah kemampuan 
untuk mendesain suatu kegiatan usaha. Yang dimaksud dengan “kemampuan 
perekayasaan” (engineering ) adalah kemampuan untuk mengubah suatu 
proses, atau cara pembuatan suatu produk dan/atau jasa. 

 
Pasal 18 

Huruf a 
Penelitian dan pengkajian pemasaran yang dilakukan oleh Pemerintah dan 

Pemerintah Daerah meliputi kegiatan pemetaan potensi dan kekuatan Usaha 
Mikro, Kecil, dan Menengah yang ditujukan untuk menetapkan kebijakan 
Pemerintah dan Pemerintah Daerah guna pengembangan usaha serta 
perluasan dan pembukaan usaha baru. 
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Huruf b 

Cukup jelas. 
 
Huruf c 

Cukup jelas. 
 
Huruf d 

Cukup jelas. 
 
Huruf e 

Cukup jelas. 
 
Huruf f 

Cukup jelas. 
 

Pasal 19 
Cukup jelas. 

 
Pasal 20 

Cukup jelas. 
 

Pasal 21 
Cukup jelas. 

 
Pasal 22 

Huruf a 
Cukup jelas. 

 
Huruf b 

Cukup jelas. 
 

Huruf c 
Cukup jelas. 

 
Huruf d 

Cukup jelas. 
 

Huruf e 
Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembiayaan untuk Usaha Mikro 

berdasarkan Undang -Undang ini dapat dikembangkan lembaga keuangan untuk 
Usaha Mikro sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
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Pasal 23 
Cukup jelas. 

 
Pasal 24 

Cukup jelas. 
 

Pasal 25  
Cukup jelas. 

 
Pasal 26 

Cukup jelas. 
 

Pasal 27 
Cukup jelas. 

 
Pasal 28 

Cukup jelas. 
 

Pasal 29 
Cukup jelas. 

 
Pasal 30 

Cukup jelas. 
 

Pasal 31 
Cukup jelas. 

 
Pasal 32 

Cukup jelas. 
 

Pasal 33 
Yang dimaksud dengan ”kesempatan kepemilikan saham” adalah bahwa 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mendapat prioritas dalam kepemilikan 
saham Usaha Besar yang terbuka (go public). 

 
Pasal 34 

Cukup jelas. 
 

Pasal 35 
Cukup jelas. 

 
Pasal 36 

Cukup jelas. 
 

Pasal 37 
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Cukup jelas. 
 

Pasal 38 
Cukup jelas. 

 
Pasal 39 

Cukup jelas. 
 

Pasal 40 
Cukup jelas. 

 
Pasal 41 

Cukup jelas. 
 

Pasal 42 
Cukup jelas. 

 
Pasal 43 

Cukup jelas. 
 

Pasal 44 
Cukup jelas. 

 
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4866 
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Tahun 2020 
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 18 TAHUN 2019 
 
 
 

TENTANG 
 
 
 

PESANTREN 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 
Menimbang: 
a. bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya 

serta memilih pendidikan dan pengajaran dalam satu sistem pendidikan nasional 
yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka 
mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

b. bahwa dalam upaya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak 
mulia, pesantren yang tumbuh dan berkembang di masyarakat dengan 
kekhasannya telah berkontribusi penting dalam mewujudkan Islam yang 
rahmatan lil'alamin dengan melahirkan insan beriman yang berkarakter, cinta 
tanah air dan berkemajuan, serta terbukti memiliki peran nyata baik dalam 
pergerakan dan perjuangan meraih kemerdekaan maupun pembangunan 
nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

c. bahwa untuk menjamin penyelenggaraan pesantren dalam fungsi pendidikan, 
fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat, diperlukan pengaturan 
untuk memberikan rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi berdasarkan tradisi dan 
kekhasannya; 

d. bahwa pengaturan mengenai pesantren belum optimal mengakomodasi 
perkembangan, aspirasi, dan kebutuhan hukum masyarakat serta belum 
menempatkan pengaturan hukumnya dalam kerangka peraturan perundang-
undangan yang terintegrasi dan komprehensif; 

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf 
b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pesantren. 

 
Mengingat: 
Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28C, Pasal 28E, Pasal 29, dan Pasal 31 Undang-Undang 
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Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
 
Dengan Persetujuan Bersama: 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 
dan 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
 
 
MEMUTUSKAN: 
 
 
Menetapkan: 
UNDANG-UNDANG TENTANG PESANTREN. 
 

BAB I KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 
1. Pondok Pesantren, Dayah, Surau, Meunasah, atau sebutan lain yang selanjutnya 

disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh 
perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat 
yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt., menyemaikan 
akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamin yang 
tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur 
bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan 
pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 

2. Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren 
dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai 
dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis kitab kuning atau dirasah islamiah 
dengan pola pendidikan muallimin. 

3. Kitab Kuning adalah kitab keislaman berbahasa Arab atau kitab keislaman 
berbahasa lainnya yang menjadi rujukan tradisi keilmuan Islam di Pesantren. 

4. Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin adalah kumpulan kajian 
tentang ilmu agama Islam yang terstruktur, sistematis, dan terorganisasi. 

5. Pendidikan Muadalah adalah Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada 
jalur pendidikan formal dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan 
kekhasan Pesantren dengan berbasis Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah 
dengan Pola Pendidikan muallimin secara berjenjang dan terstruktur. 

6. Pendidikan Diniyah Formal adalah Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan 
pada jalur pendidikan formal sesuai dengan kekhasan Pesantren yang berbasis 
Kitab Kuning secara berjenjang dan terstruktur. 

7. Ma'had Aly adalah Pendidikan Pesantren jenjang pendidikan tinggi yang 
diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan 
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mengembangkan kajian keislaman sesuai dengan kekhasan Pesantren yang 
berbasis Kitab Kuning secara berjenjang dan terstruktur. 

8. Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu 
agama Islam di Pesantren. 

9. Kiai, Tuan Guru, Anre Gurutta, Inyiak, Syekh, Ajengan, Buya, Nyai, atau sebutan 
lain yang selanjutnya disebut Kiai adalah seorang pendidik yang memiliki 
kompetensi ilmu agama Islam yang berperan sebagai figur, teladan, dan/atau 
pengasuh Pesantren. 

10. Dewan Masyayikh adalah lembaga yang dibentuk oleh Pesantren yang bertugas 
melaksanakan sistem penjaminan mutu internal Pendidikan Pesantren. 

11. Majelis Masyayikh adalah lembaga mandiri dan independen sebagai perwakilan 
Dewan Masyayikh dalam merumuskan dan menetapkan sistem penjaminan 
mutu Pendidikan Pesantren. 

12. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang 
kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil 
Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

13. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan daerah otonomi. 

14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
agama. 

 
BAB II 

ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP 
 

Pasal 2 
Penyelenggaraan Pesantren berasaskan: 
a. Ketuhanan Yang Maha Esa; 
b. kebangsaan; 
c. kemandirian; 
d. keberdayaan; 
e. kemaslahatan; 
f. multikultural; 
g. profesionalitas; 
h. akuntabilitas; 
i. keberlanjutan; dan 
j. kepastian hukum. 

 
 

Pasal 3 
Pesantren diselenggarakan dengan tujuan: 
a. membentuk individu yang unggul di berbagai bidang yang memahami dan 

mengamalkan nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang 
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beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, mandiri, tolong-menolong, 
seimbang, dan moderat; 

b. membentuk pemahaman agama dan keberagamaan yang moderat dan cinta 
tanah air serta membentuk perilaku yang mendorong terciptanya kerukunan 
hidup beragama; dan 

c. meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berdaya dalam memenuhi 
kebutuhan pendidikan warga negara dan kesejahteraan sosial masyarakat. 

 
Pasal 4 

Ruang lingkup fungsi Pesantren meliputi: 
a. pendidikan; 
b. dakwah; dan 
c. pemberdayaan masyarakat. 
 

BAB III 
PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PESANTREN 

Bagian Kesatu Umum 
 

Pasal 5 
(1) Pesantren terdiri atas: 

a. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk pengkajian 
Kitab Kuning; 

b. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk Dirasah 
Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin; atau 

c. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk lainnya yang 
terintegrasi dengan pendidikan umum. 

(2) Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi unsur paling 
sedikit: 
a. Kiai; 
b. Santri yang bermukim di Pesantren; 
c. pondok atau asrama; 
d. masjid atau musala; dan 
e. kajian Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan 

Muallimin. 
 

Bagian Kedua Pendirian 
 

Pasal 6 
(1) Pesantren didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, 

dan/atau masyarakat. 
(2) Pendirian Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib: 

a. berkomitmen mengamalkan nilai Islam rahmatan lil'alamin dan berdasarkan 
Pancasila, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 
Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Bhinneka Tunggal Ika; 
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b. memenuhi unsur Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2); 
memberitahukan keberadaannya kepada kepala desa atau sebutan lain 
sesuai dengan domisili Pesantren; dan 

c. mendaftarkan keberadaan Pesantren kepada Menteri. 
(3) Dalam hal pendirian Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terpenuhi, 

Menteri memberikan izin terdaftar. 
 

Pasal 7 
Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian Pesantren sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 6 diatur dengan Peraturan Menteri. 
 

Bagian Ketiga Penyelenggaraan 
 

Pasal 8 
(1) Penyelenggaraan Pesantren wajib mengembangkan nilai Islam rahmatan 

lil'alamin serta berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka 
Tunggal Ika. 

(2) Penyelenggaraan Pesantren se bagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan dengan tetap menjaga kekhasan atau keunikan tertentu yang 
mencerminkan tradisi, kehendak dan cita-cita, serta ragam dan karakter 
Pesantren. 

 
Pasal 9 

(1) Dalam penyelenggaraan Pesantren, Kiai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 
ayat (2) huruf a harus: 
a. berpendidikan Pesantren; 
b. berpendidikan tinggi keagamaan Islam, dan/atau; 
c. memiliki kompetensi ilmu agama Islam. 

(2) Kiai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemimpin tertinggi 
Pesantren yang mampu menjadi pengasuh, Figur, dan teladan dalam 
penyelenggaraan Pesantren. 

(3) Dalam penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kiai 
dapat dibantu oleh: 
a. pendidik dan tenaga kependidikan dengan kompetensi sesuai dengan 

kebutuhan Pesantren; dan/atau 
b. pengelola Pesantren. 

(4) Pengelola Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b bertujuan 
membantu peran Kiai dalam fungsi administrasi pengelolaan Pesantren. 

 
Pasal 10 

(1) Dalam penyelenggaraan Pesantren, Santri yang bermukim di Pesantren 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b menetap di dalam 
pondok atau asrama Pesantren. 
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(2) Selain Santri yang bermukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pesantren 
dapat memiliki Santri lain yang tidak menetap di dalam pondok atau asrama 
Pesantren. 

(3) Santri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diarahkan untuk 
pendalaman dan peningkatan kajian Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan 
Pola Pendidikan Muallimin, pengamalan ibadah, pembentukan perilaku akhlak 
mulia, dan penguasaan bahasa. 

(4) Santri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dididik untuk 
menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt., menyemaikan akhlak 
mulia, memegang teguh toleransi, keseimbangan, moderat, rendah hati, dan 
cinta tanah air berdasarkan ajaran Islam, nilai luhur bangsa Indonesia, serta 
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945. 

 
Pasal 11 

(1) Dalam penyelenggaraan Pesantren, pondok atau asrama sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 5 ayat 

(2) huruf c merupakan tempat tinggal Santri yang bermukim selama masa proses 
pendidikan di Pesantren. 

(2) Pondok atau asrama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 
memperhatikan aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan 
keamanan. 

(3) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat 
memfasilitasi pondok atau asrama Pesantren untuk memenuhi aspek daya 
tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan. 

 
Pasal 12 

(1) Dalam hal penyelenggaraan Pesantren, masjid atau musala sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d harus memperhatikan aspek daya 
tampung, kebersihan, dan kenyamanan. 

(2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat 
memfasilitasi masjid atau musala Pesantren untuk memenuhi aspek daya 
tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan. 

 
Pasal 13 

(1) Dalam penyelenggaraan Pesantren, kajian Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah 
dengan Pola Pendidikan Muallimin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 
(2) huruf e dilaksanakan secara sistematis, terintegrasi, dan komprehensif. 

(2) Kajian Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan 
metode sorogan, bandongan, metode klasikal, terstruktur, berjenjang, dan/atau 
metode pembelajaran lain. 

 
Pasal 14 
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Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Pesantren sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 13 diatur dengan Peraturan Menteri. 

Bagian Keempat Pesantren dalam Fungsi Pendidikan 
Paragraf 1 Umum 

 
Pasal 15 

Pesantren melaksanakan fungsi pendidikan sebagai bagian dari penyelenggaraan 
pendidikan nasional. 
 

Pasal 16 
(1) Pesantren menyelenggarakan fungsi pendidikan berdasarkan kekhasan, tradisi, 

dan kurikulum pendidikan masing-masing Pesantren. 
(2) Fungsi Pendidikan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan 

untuk membentuk Santri yang unggul dalam mengisi kemerdekaan Indonesia 
dan mampu menghadapi perkembangan zaman. 

 
Pasal 17 

(1) Pesantren menyelenggarakan pendidikan formal dan/atau nonformal. 
(2) Pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pendidikan 

Pesantren jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. 
(3) Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal 

jenjang pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk: 
a. satuan Pendidikan Muadalah ula atau Pendidikan Diniyah Formal ula; 

dan/atau 
b. satuan Pendidikan Muadalah wustha atau Pendidikan Diniyah Formal 

wustha. 
(4) Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal 

jenjang pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk 
satuan Pendidikan Muadalah ulya atau Pendidikan Diniyah Formal ulya. 

(5) Jenjang Pendidikan Muadalah dapat diselenggarakan dalam waktu 6 (enam) 
tahun atau lebih dengan menggabungkan penyelenggaraan satuan Pendidikan 
Muadalah wustha dan satuan Pendidikan Muadalah ulya secara 
berkesinambungan. 

(6) Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal 
jenjang pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk 
Ma'had Aly. 

(7) Pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk 
pengkajian Kitab Kuning. 

 
 

Pasal 18 
(1) Kurikulum Pendidikan Muadalah terdiri atas kurikulum Pesantren dan kurikulum 

pendidikan umum. 
(2) Kurikulum Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh 
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Pesantren dengan berbasis Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola 
Pendidikan Muallimin. 

(3) Kurikulum pendidikan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam 
Peraturan Menteri. 

 
Pasal 19 

(1) Santri satuan Pendidikan Muadalah yang telah menyelesaikan pendidikan 
dinyatakan lulus melalui penilaian oleh pendidik dan satuan Pendidikan 
Muadalah. 

(2) Santri yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak: 
a. melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi baik yang sejenis 

maupun tidak sejenis; dan/atau 
b. mendapatkan kesempatan kerja. 

 
Pasal 20 

(1) Kurikulum Pendidikan Diniyah Formal terdiri atas kurikulum Pesantren dan 
kurikulum pendidikan umum. 

(2) Penyusunan rumusan kerangka dasar dan struktur kurikulum Pesantren 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berbasis Kitab Kuning dilakukan oleh 
Majelis Masyayikh. 

(3) Kurikulum pendidikan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam 
Peraturan Menteri. 

 
Pasal 21 

(1) Santri satuan Pendidikan Diniyah Formal yang telah menyelesaikan pendidikan 
dinyatakan lulus melalui penilaian oleh pendidik, satuan pendidikan formal, dan 
penilaian oleh Menteri. 

(2) Santri yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak: 
a. melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi baik yang sejenis 

maupun tidak sejenis; dan/atau 
b. mendapatkan kesempatan kerja. 

 
Pasal 22 

(1) Ma'had Aly menyelenggarakan pendidikan akademik pada program sarjana, 
magister, dan doktor. 

(2) Ma'had Aly mengembangkan rumpun ilmu agama Islam berbasis Kitab Kuning 
dengan pendalaman bidang ilmu keislaman tertentu. 

(3) Pendalaman bidang ilmu keislaman yang diselenggarakan oleh Ma'had Aly yang 
dikembangkan berdasarkan tradisi akademik Pesantren dalam bentuk 
konsentrasi kajian. 

(4) Ma'had Aly dapat menyelenggarakan lebih dari 1 (satu) konsentrasi kajian pada 1 
(satu) rumpun ilmu agama Islam. 

(5) Kurikulum Ma'had Aly wajib memasukkan materi muatan Pancasila, 
kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia. 
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(6) Ma'had Aly memiliki otonomi untuk mengelola lembaganya sebagaimana tertuang 
dalam statuta Ma'had Aly. 

(7) Santri Ma'had Aly yang telah menyelesaikan proses pembelajaran dan 
dinyatakan lulus berhak menggunakan gelar dan mendapatkan ijazah serta 
berhak melanjutkan pendidikan pada program yang lebih tinggi dan kesempatan 
kerja. 

 
Pasal 23 

(1) Pendidikan Pesantren jalur pendidikan nonformal dapat diselenggarakan secara 
berjenjang atau tidak berjenjang. 

(2) Pendidikan Pesantren jalur pendidikan nonformal dapat menerbitkan syahadah 
atau ijazah sebagai tanda kelulusan. 

(3) Lulusan Pendidikan Pesantren jalur pendidikan nonformal diakui sama dengan 
pendidikan formal pada jenjang tertentu setelah dinyatakan lulus ujian. 

(4) Lulusan Pendidikan Pesantren jalur pendidikan nonformal yang dinyatakan lulus 
ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melanjutkan ke jenjang 
pendidikan formal yang lebih tinggi, baik yang sejenis maupun tidak sejenis, 
dan/atau kesempatan kerja. 

 
Pasal 24 

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Pendidikan Pesantren diatur 
dengan Peraturan Menteri. 
 

Paragraf 2 Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Pesantren 
 

Pasal 25 
Dalam menjaga mutu pendidikan, Pesantren menyusun kurikulum. 
 

Pasal 26 
(1) Untuk menjamin mutu Pendidikan Pesantren, disusun sistem penjaminan mutu. 
(2) Sistem penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi: 

a. melindungi kemandirian dan kekhasan Pendidikan Pesantren; 
b. mewujudkan pendidikan yang bermutu; dan 
c. memajukan penyelenggaraan Pendidikan Pesantren. 

(3) Sistem penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan pada 
aspek: 
a. peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya Pesantren; 
b. penguatan pengelolaan Pesantren; dan 
c. peningkatan dukungan sarana dan prasarana Pesantren. 

(4) Sistem penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh 
Majelis Masyayikh. 

(5) Rumusan penjaminan mutu yang disusun oleh Majelis Masyayikh sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Menteri. 
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Paragraf 3 Dewan Masyayikh 
 

Pasal 27 
(1) Dalam rangka penjaminan mutu internal, Pesantren membentuk Dewan 

Masyayikh. 
(2) Dewan Masyayikh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang 

Kiai. 
(3) Dewan Masyayikh memiliki tugas paling sedikit: 

a. menyusun kurikulum Pesantren; 
b. melaksanakan kegiatan pembelajaran; 
c. meningkatkan kompetensi dan profesionalitas pendidik dan tenaga 

kependidikan; 
d. melaksanakan ujian untuk menentukan kelulusan Santri berdasarkan kriteria 

mutu yang telah ditetapkan; dan 
e. menyampaikan data Santri yang lulus kepada Majelis Masyayikh. 

 
Paragraf 4 Majelis Masyayikh 

 
Pasal 28 

(1) Majelis Masyayikh merupakan perwakilan dari Dewan Masyayikh. 
(2) Ketentuan mengenai tata cara pembentukan Majelis Masyayikh diatur dengan 

Peraturan Menteri. 
 

Pasal 29 
Majelis Masyayikh bertugas: 
a. menetapkan kerangka dasar dan struktur kurikulum Pesantren; 
b. memberi pendapat kepada Dewan Masyayikh dalam menentukan kurikulum 

Pesantren; 
c. merumuskan kriteria mutu lembaga dan lulusan Pesantren; 
d. merumuskan kompetensi dan profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan; 
e. melakukan penilaian dan evaluasi serta pemenuhan mutu; dan 
f. memeriksa keabsahan setiap syahadah atau ijazah Santri yang dikeluarkan oleh 

Pesantren. 
 

Pasal 30 
(1) Hasil penilaian dan evaluasi serta pemenuhan mutu sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 29 huruf e disampaikan kepada Menteri. 
(2) Berdasarkan hasil penilaian dan evaluasi serta pemenuhan mutu sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), Menteri melakukan: 
a. pemetaan mutu; 
b. perencanaan target pemenuhan mutu berdasarkan pemetaan mutu; dan 
c. pemberian fasilitasi dan afirmasi dalam pencapaian target pemenuhan mutu. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemetaan mutu, perencanaan target 
pemenuhan mutu, dan pemberian fasilitasi dan afirmasi dalam pencapaian target 
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pemenuhan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui 
Peraturan Menteri. 

 
Pasal 31 

(1) Majelis Masyayikh menyusun struktur, organisasi, dan tata kerja. 
(2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Majelis Masyayikh dibantu oleh 

sekretariat. 
 

Pasal 32 
Sumber pembiayaan Majelis Masyayikh dapat berasal dari bantuan Pemerintah 
Pusat, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak 
mengikat. 
 

Paragraf 5 
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Pesantren 

 
Pasal 33 

(1) Dalam penyelenggaraan Pendidikan Pesantren, Kiai dalam fungsinya sebagai 
pendidik berperan menjaga kultur dan kekhasan Pesantren. 

(2) Kultur dan kekhasan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa 
pengembangan karakter dan nilai Islam rahmatan lil'alamin, toleran, 
keseimbangan, dan moderat yang berkomitmen pada kebangsaan, berdasarkan 
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

 
Pasal 34 

(1) Pendidik pada Pendidikan Pesantren jalur pendidikan formal harus memenuhi 
kualifikasi dan kompetensi sebagai pendidik profesional. 

(2) Kualifikasi sebagai pendidik profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
harus berpendidikan Pesantren dan/ atau pendidikan tinggi. 

(3) Kompetensi sebagai pendidik profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
harus memenuhi kompetensi ilmu agama Islam dan/ atau kompetensi sesuai 
dengan bidang yang diampu dan bertanggung jawab. 

(4) Penetapan pendidik sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan oleh Menteri. 

 
Pasal 35 

Tenaga kependidikan pada Pendidikan Pesantren dapat berasal dari pendidik yang 
diberikan tugas tambahan dan tenaga lain sesuai dengan kebutuhan. 
 

 
Pasal 36 

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan 
Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 35 diatur dengan 
Peraturan Menteri. 
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Bagian Kelima Pesantren dalam Fungsi Dakwah 

 
Pasal 37 

Pesantren menyelenggarakan fungsi dakwah untuk mewujudkan Islam rahmatan 
lil'alamin. 
 

Pasal 38 
Fungsi dakwah oleh Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 meliputi: 
a. upaya mengajak masyarakat menuju jalan Allah Swt. dengan cara yang baik dan 

menghindari kemungkaran; 
b. mengajarkan pemahaman dan keteladanan pengamalan nilai keislaman yang 

rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia 
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945; dan 

c. menyiapkan pendakwah Islam yang menjunjung tinggi nilai luhur bangsa 
Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 

 
Pasal 39 

Pelaksanaan fungsi dakwah Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 
dapat dilakukan oleh Kiai, Santri, dan/atau melalui lembaga dakwah yang dibentuk 
dan dikelola oleh Pesantren. 
 

Pasal 40 
Dakwah yang dilaksanakan oleh Pesantren harus: 
a. menanamkan nilai ajaran agama dan menjaga moralitas umat; 
b. memperhatikan tradisi dan kebudayaan masyarakat; 
c. mengikuti perkembangan yang ada di masyarakat; 
d. menjaga kerukunan hidup umat beragama; 
e. selaras dengan nilai kebangsaan dan cinta tanah air; dan 
f. menjadikan umat Islam di Indonesia sebagai rujukan dunia dalam praktik 

keberagamaan yang moderat. 
 

Pasal 41 
Dakwah yang dilaksanakan oleh Pesantren dilakukan dengan menggunakan 
pendekatan: 
a. pengajaran dan pembelajaran; 
b. ceramah, kajian, dan diskusi; 
c. media dan teknologi informasi; 
d. seni dan budaya; 
e. bimbingan dan konseling; 
f. keteladanan; 
g. pendampingan; dan/atau 
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h. pendekatan lain. 
Pasal 42 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan dukungan pelaksanaan 
fungsi dakwah Pesantren dalam bentuk kerja sama program, fasilitasi kebijakan, dan 
pendanaan. 
 

Bagian Keenam 
Pesantren dalam Fungsi Pemberdayaan Masyarakat 

 
 

Pasal 43 
Pesantren menyelenggarakan fungsi pemberdayaan masyarakat yang berorientasi 
pada peningkatan kesejahteraan Pesantren dan masyarakat. 
 

Pasal 44 
Dalam menyelenggarakan fungsi pemberdayaan masyarakat, Pesantren 
melaksanakan aktivitas dalam menyiapkan sumber daya manusia yang mandiri dan 
memiliki keterampilan agar dapat berperan aktif dalam pembangunan. 
 

Pasal 45 
Pemberdayaan masyarakat oleh Pesantren dilaksanakan dalam bentuk: 
a. pelatihan dan praktik kerja lapangan; 
b. penguatan potensi dan kapasitas ekonomi Pesantren dan masyarakat; 
c. pendirian koperasi, lembaga keuangan, dan lembaga usaha mikro, kecil, dan 

menengah; 
d. pendampingan dan pemberian bantuan pemasaran terhadap produk masyarakat; 
e. pemberian pinjaman dan bantuan keuangan; 
f. pembimbingan manajemen keuangan, optimalisasi, dan kendali mutu; 
g. pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan; 
h. pemanfaatan dan pengembangan teknologi industri; dan / atau 
i. pengembangan program lainnya. 
 

Pasal 46 
(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan dukungan dan fasilitasi 

ke Pesantren dalam melaksanakan fungsi pemberdayaan masyarakat. 
(2) Dukungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) paling sedikit berupa: 
a. bantuan keuangan; 
b. bantuan sarana dan prasarana; 
c. bantuan teknologi; dan/atau 
d. pelatihan keterampilan. 

(3) Dukungan dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai 
dengan kemampuan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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BAB IV PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI 

 
Pasal 47 

(1) Menteri mengembangkan sistem informasi dan manajemen untuk mengelola data 
dan informasi Pesantren. 

(2) Sistem informasi dan manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diselenggarakan secara terpadu dengan pengelolaan data dan informasi oleh 
Menteri. 

(3) Data dan informasi hasil pengelolaan digunakan untuk pengembangan 
Pesantren. 

 
BAB V PENDANAAN 

 
Pasal 48 

(1) Sumber pendanaan penyelenggaraan Pesantren berasal dari masyarakat. 
(2) Pemerintah Pusat membantu pendanaan penyelenggaraan Pesantren melalui 

anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan kemampuan keuangan 
negara dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Pemerintah Daerah membantu penyelenggaraan Pesantren melalui pendapatan 
dan belanja kewenangannya dan perundang-undangan. 

(4) Sumber pendanaan penyelenggaraan dapat berasal dari sumber lain yang sah 
mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(5) Sumber pendanaan Pesantren yang berasal dari hibah luar negeri diatur lebih 
lanjut dalam Peraturan Presiden. 

 
Pasal 49 

(1) Pemerintah menyediakan dan mengelola dana abadi Pesantren yang bersumber 
dan merupakan bagian dari dana abadi pendidikan. 

(2) Ketentuan mengenai dana abadi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) diatur dengan Peraturan Presiden. 

 
BAB VI KERJA SAMA 

 
Pasal 50 

(1) Dalam meningkatkan peran dan mutu, Pesantren dapat melakukan kerja sama 
yang bersifat nasional dan/atau internasional. 

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk: 
a. pertukaran peserta didik; 
b. olimpiade; 
c. sistem pendidikan; 
d. kurikulum; 
e. bantuan pendanaan; 
f. pelatihan dan peningkatan kapasitas; dan/atau 
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g. bentuk kerja sama lainnya. 
(3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 

BAB VII PARTISIPASI MASYARAKAT 
 

Pasal 51 
(1) Dalam pengembangan penyelenggaraan Pesantren, masyarakat dapat 

berpartisipasi dalam pengembangan Pesantren. 
(2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: 

a. memberikan bantuan program dan/ atau pembiayaan kepada Pesantren; 
b. memberikan masukan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

dalam penyelenggaraan Pesantren; 
c. mendukung setiap kegiatan yang dilaksanakan Pesantren; 
d. mendorong pengembangan mutu dan standar Pesantren; 
e. mendorong terbentuknya wahana pendidikan karakter dan pembinaan moral 

di dalam masyarakat dan di sekitar lingkungan Pesantren; dan 
f. memperkuat kemandirian dan kemampuan ekonomi Pesantren. 

(3) Partisipasi dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, badan, dan/atau 
organisasi masyarakat. 

 
BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN 

 
Pasal 52 

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan 
yang mengatur mengenai penyelenggaraan Pesantren dinyatakan tetap berlaku 
sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan yang baru 
berdasarkan Undang-Undang ini. 
 

Pasal 53 
(1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-

undangan yang mengatur mengenai Pesantren disesuaikan dengan ketentuan 
dalam Undang-Undang ini. 

(2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) 
tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan. 

 
BAB IX KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 54 

(1) Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 
(satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan. 

(2) Pemerintah Pusat harus melaporkan pelaksanaan Undang-Undang ini kepada 
Dewan Perwakilan Rakyat paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-
Undang ini diundangkan. 
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Pasal 55 
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang 
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 
 
 
 
Disahkan Di Jakarta, Pada Tanggal 15 Oktober 2019 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
Ttd. 
JOKO WIDODO 
 
 
Diundangkan Di Jakarta, Pada Tanggal 16 Oktober 2019 
Plt. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, 
Ttd. 
TJAHJO KUMOLO 
 
 
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 191 
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PENJELASAN 
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2019 

TENTANG PESANTREN 
 

I. UMUM 
Indonesia sebagai negara demokratis memberikan jaminan bagi setiap warga negara 
untuk bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, serta memilih 
pendidikan dan pengajaran dalam satu sistem pendidikan nasional yang 
meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam mencerdaskan 
kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945. 
Dalam upaya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia, 
Pesantren yang tumbuh dan berkembang di masyarakat dengan kekhasannya telah 
berkontribusi penting dalam mewujudkan Islam yang rahmatan dengan melahirkan 
insan beriman yang berkarakter, cinta tanah air dan berkemajuan, serta terbukti 
memiliki peran nyata baik dalam pergerakan dan perjuangan meraih kemerdekaan 
maupun pembangunan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 
Pesantren sebagai subkultur memiliki kekhasan yang telah mengakar serta hidup dan 
berkembang di tengah masyarakat dalam menjalankan fungsi pendidikan, fungsi 
dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Pesantren merupakan lembaga 
yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi 
masyarakat Islam dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan 
kepada Allah Swt., menyemaikan akhlak mulia, serta memegang teguh ajaran Islam 
rahmatan lil'alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, 
moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, 
keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. 
Pendidikan Pesantren pada umumnya diselenggarakan oleh masyarakat sebagai 
perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat. Jauh sebelum Indonesia 
merdeka, pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren sudah lebih dahulu 
berkembang. Selain menjadi akar budaya bangsa, nilai agama disadari merupakan 
bagian tidak terpisahkan dalam pendidikan. Pendidikan Pesantren juga berkembang 
karena mata pelajaran/kuliah pendidikan agama yang dinilai menghadapi berbagai 
keterbatasan. Secara historis, keberadaan Pesantren menjadi sangat penting dalam 
upaya pembangunan masyarakat, terlebih lagi karena Pesantren bersumber dari 
aspirasi masyarakat yang sekaligus mencerminkan kebutuhan masyarakat 
sesungguhnya akan jenis layanan pendidikan dan layanan lainnya. 
Untuk menjamin penyelenggaraan Pesantren dalam menjalankan fungsi pendidikan, 
fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat, diperlukan pengaturan untuk 
memberikan rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi kepada Pesantren berdasarkan tradisi 
dan kekhasannya. Sementara itu, pengaturan mengenai Pesantren belum 
mengakomodasi perkembangan, aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat, serta 
belum menempatkan pengaturan hukumnya dalam kerangka peraturan perundang- 
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undangan yang terintegrasi dan komprehensif. 
Hal tersebut menyebabnya perlakukan hukum yang tidak sesuai dengan norma 
berdasarkan kekhasan dan kesenjangan sumber daya yang besar dalam 
pengembangan Pesantren. Sebagai bagian strategis dari kekayaan tradisi dan 
budaya bangsa Indonesia yang perlu dijaga kekhasannya, Pesantren perlu diberi 
kesempatan untuk berkembang dan ditingkatkan mutunya oleh semua komponen 
bangsa, termasuk Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 
Oleh karena itu, diperlukan undang-undang yang dapat dijadikan sebagai landasan 
hukum yang kuat dan menyeluruh dalam penyelenggaraan Pesantren yang dapat 
memberikan rekognisi terhadap kekhasannya, sekaligus sebagai landasan hukum 
untuk memberikan afirmasi dan fasilitasi bagi pengembangannya. 
Undang-Undang tentang Pesantren mengatur mengenai penyelenggaraan fungsi 
pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Melalui Undang-
Undang tentang Pesantren, penyelenggaraan Pendidikan Pesantren diakui sebagai 
bagian dari penyelenggaraan pendidikan nasional. Undang-Undang tentang 
Pesantren memberikan landasan hukum bagi rekognisi terhadap peran Pesantren 
dalam membentuk, mendirikan, membangun, dan menjaga Negara Kesatuan 
Republik Indonesia, tradisi, nilai dan norma, varian dan aktivitas, profesionalisme 
pendidik dan tenaga kependidikan, serta proses dan metodologi penjaminan mutu. 
Undang-Undang tentang Pesantren juga menjadi landasan hukum afirmasi atas 
jaminan kesetaraan tingkat mutu lulusan, kemudahan akses bagi lulusan, dan 
independensi penyelenggaraan Pesantren, serta landasan hukum bagi Pemerintah 
Pusat dan Pemerintah Daerah untuk memberikan fasilitasi dalam pengembangan 
Pesantren. 
Pesantren didirikan dan diselenggarakan untuk menyelenggarakan fungsi 
pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Varian dan model 
penyelenggaraan Pesantren diakui sebagaimana fakta yang ada di masyarakat 
sesuai dengan kekhasan masing-masing. Ketentuan mengenai penjaminan mutu 
serta pendidik dan tenaga kependidikan diatur secara khusus berdasarkan kekhasan 
tradisi akademik Pesantren. Dalam penjaminan mutu, Pesantren membentuk Dewan 
Masyayikh dan Majelis Masyayikh yang diakui oleh pemerintah dan independen 
dalam pelaksanaan tugasnya. 
Ketentuan mengenai pengelolaan data dan informasi Pesantren yang disesuaikan 
dengan kebutuhan berdasarkan kekhasan Pesantren, yaitu pengelolaan data dan 
informasi dilaksanakan untuk pengembangan Pesantren. 
Sebagai lembaga berbasis masyarakat, sumber pendanaan utama Pesantren berasal 
dari masyarakat. Pemerintah Pusat membantu pendanaan penyelenggaraan 
Pesantren melalui anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan 
kemampuan keuangan negara dan ketentuan peraturan perundang undangan. 
Pemerintah Daerah membantu pendanaan penyelenggaraan Pesantren melalui 
anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan kewenangannya dan 
ketentuan peraturan perundang undangan. Selain itu, sumber pendanaan 
penyelenggaraan Pesantren dapat berasal dari sumber lain yang sah dan tidak 
mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Pusat 
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menyediakan dan mengelola dana abadi Pesantren untuk memastikan ketersediaan 
dan ketercukupan anggaran dalam pengembangan Pesantren. 
Undang-Undang tentang Pesantren juga mengatur kerja sama dan partisipasi 
masyarakat. Kerja sama dapat dilakukan oleh Pesantren dengan lembaga lainnya 
yang bersifat nasional dan/atau internasional. Kerja sama tersebut antara lain 
dilakukan dalam bentuk pertukaran peserta didik, perlombaan, sistem pendidikan, 
kurikulum, bantuan pendanaan, pelatihan dan peningkatan kapasitas, serta bentuk 
kerja sama lainnya, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang- undangan. 
Dalam pengembangan Pesantren, masyarakat dapat berpartisipasi secara 
perseorangan, kelompok, badan, dan/atau melalui organisasi kemasyarakatan. 
Adapun partisipasi masyarakat dapat berupa memberi bantuan program dan 
pembiayaan, memberi masukan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, 
mendukung kegiatan, mendorong pengembangan mutu dan standar, mendorong 
terbentuknya wahana pendidikan karakter dan pembinaan moral, serta memperkuat 
kemandirian dan kemampuan ekonomi Pesantren. 
Undang-Undang tentang Pesantren merupakan kesepakatan bersama dengan 
melibatkan pihak yang mewakili komunitas Pesantren, yang masing-masing telah 
memvalidasi rumusan norma hukum secara optimal sesuai dengan karakteristik dan 
kekhasan Pesantren. 
 
II. PASAL DEMI PASAL 
 

Pasal 1 
Cukup jelas. 
 

Pasal 2 
Huruf a 
Yang dimaksud dengan asas "Ketuhanan Yang Maha Esa" adalah bahwa 
penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan sebagai bentuk penghayatan dan 
pengamalan terhadap keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 
Huruf b 
Yang dimaksud dengan asas "kebangsaan" adalah bahwa penyelenggaraan 
Pesantren dilaksanakan untuk memupuk jiwa cinta tanah air dan bela negara. 
Huruf c 
Yang dimaksud dengan asas "kemandirian" adalah bahwa penyelenggaraan 
Pesantren dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya Pesantren. 
Huruf d 
Yang dimaksud dengan asas "keberdayaan" adalah bahwa bahwa penyelenggaraan 
Pesantren dilaksanakan untuk mengoptimalkan fungsi pendidikan, fungsi penyiaran 
agama, dan memberdayakan masyarakat agar lebih sejahtera. 
Huruf e 
Yang dimaksud dengan asas "kemaslahatan" adalah bahwa penyelenggaraan 
Pesantren dilaksanakan untuk sebesar-besar pemanfaatan bagi pembentukan 
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masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera yang diridai oleh Allah Swt. 
Huruf f 
Yang dimaksud dengan asas "multikultural" adalah bahwa dalam Pesantren terdapat 
keanekaragaman budaya yang harus dihormati. 
Huruf g 
Yang dimaksud dengan asas "profesionalitas" adalah bahwa penyelenggaraan 
Pesantren dilaksanakan dengan mengikuti prinsip manajemen pendidikan dan 
pengelolaan organisasi. 
Huruf h 
Yang dimaksud dengan asas "akuntabilitas" adalah bahwa pengelolaan Pesantren 
dilakukan secara bertanggung jawab. 
Huruf i 
Yang dimaksud dengan asas "keberlanjutan" adalah bahwa pengelolaan Pesantren 
tidak hanya ditujukan untuk kepentingan generasi sekarang, tetapi juga untuk 
kepentingan generasi yang akan datang. 
Huruf j 
Yang dimaksud dengan asas "kepastian hukum" adalah bahwa pengelolaan 
Pesantren berdasarkan peraturan perundang-undangan. 
 

Pasal 3 
Cukup jelas. 
 

Pasal 4 
Cukup jelas. 
 

Pasal 5 
Ayat (1) 
Huruf a 
Pesantren yang menyelenggarakan Pendidikan Pesantren dalam bentuk pengkajian 
Kitab Kuning dapat dinamakan sebagai Pesantren salafiah. 
Huruf b 
Pesantren yang menyelenggarakan Pendidikan Pesantren dalam bentuk Dirasah 
Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin dapat dinamakan sebagai Pesantren 
modern atau Pesantren muallimin. 
Pendidikan Pesantren dalam bentuk Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan 
Muallimin merupakan pendidikan yang bersifat integratif, memadukan ilmu agama 
Islam dan ilmu umum, dan bersifat komprehensif dengan memadukan intrakurikuler, 
ekstrakurikuler, dan kokurikuler. 
Huruf c 
Cukup jelas. 
Ayat (2) 
Cukup jelas. 
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Pasal 6 
Ayat (1) 
Cukup jelas. 
Ayat (2) 
Huruf a 
Nilai Islam rahmatan lil'alamin dan berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta 
Bhinneka Tunggal Ika dikembangkan sebagai jiwa Pesantren yang meliputi jiwa 
Negara Kesatuan Republik Indonesia dan nasionalisme, jiwa keilmuan, jiwa 
keikhlasan, jiwa kesederhanaan, jiwa ukuwah, jiwa kemandirian, jiwa kebebasan, dan 
jiwa keseimbangan. 
Yang dimaksud dengan "jiwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dan 
nasionalisme" adalah jiwa yang merupakan prinsip utama dalam penyelenggaraan 
sistem pendidikan yang dikembangkan di wilayah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 
Yang dimaksud dengan "jiwa keilmuan" adalah jiwa yang melandasi seluruh 
pemangku kepentingan dan sivitas akademika Pesantren untuk menimba, mencari, 
dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang tidak henti. Bagi kalangan Pesantren, 
mencari ilmu pengetahuan merupakan keharusan yang dilakukan hingga meninggal 
dunia. Demikian juga, semangat untuk mengembangkan dan menyebarkan ilmu 
pengetahuan kepada masyarakat merupakan bagian dari ibadah sosial sebagai 
pengejewantahan iktikad meraih ilmu pengetahuan yang bermanfaat. 
Yang dimaksud dengan "jiwa keikhlasan" adalah jiwa yang tidak didorong oleh ambisi 
apa pun untuk memperoleh keuntungan tertentu, tetapi semata-mata demi ibadah 
kepada Allah Swt. 
Jiwa keikhlasan termanifestasi dalam segala rangkaian sikap dan tindakan yang 
selalu dilakukan secara ritual oleh komunitas Pesantren. Jiwa ini terbentuk oleh 
adanya suatu keyakinan bahwa perbuatan baik akan dibalas oleh Allah Swt. dengan 
balasan yang baik pula, bahkan mungkin sangat lebih baik. 
Yang dimaksud dengan "jiwa kesederhanaan" adalah sederhana yang bukan berarti 
pasif, melainkan mengandung unsur kekuatan dan ketabahan hati serta penguasaan 
diri dalam menghadapi segala kesulitan. Di balik kesederhanaan itu, terkandung jiwa 
yang besar, berani, maju terus dalam menghadapi perkembangan dinamika sosial. 
Kesederhanaan ini menjadi identitas Santri yang paling khas. 
Yang dimaksud dengan "jiwa ukuwah" adalah jiwa demokratis yang tergambar dalam 
situasi dialogis dan akrab antarkomunitas Pesantren yang dipraktikkan sehari-hari. 
Disadari atau tidak, keadaan ini akan mewujudkan suasana damai, senasib 
sepenanggungan, yang sangat membantu dalam membentuk dan membangun 
idealisme Santri. Perbedaan yang dibawa oleh Santri ketika masuk Pesantren tidak 
menjadi penghalang dalam jalinan yang dilandasi oleh spiritualitas Islam yang tinggi. 
Yang dimaksud dengan "jiwa kemandirian" bukanlah kemampuan dalam mengurusi 
persoalan internal, melainkan kesanggupan membentuk kondisi Pesantren sebagai 
institusi pendidikan Islam yang independen dan tidak menggantungkan diri pada 
bantuan dan pamrih kepada pihak lain. Pesantren harus mampu berdiri di atas 
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kekuatannya sendiri. 
Yang dimaksud dengan "jiwa kebebasan" adalah bebas dalam memilih alternatif jalan 
hidup dan menentukan masa depan dengan jiwa besar dan sikap optimistis 
menghadapi segala problematika hidup berdasarkan nilai Islam. Kebebasan juga 
berarti tidak terpengaruh atau tidak mau didikte oleh dunia luar. 
Yang dimaksud dengan "jiwa keseimbangan" adalah jiwa yang dalam Pesantren 
dimanifestasikan atas kesadaran yang mendasar atas fungsi manusia baik sebagai 
hamba Allah Swt. maupun sebagai khalifah di muka bumi. Sebagai hamba Allah 
Swt., manusia diwajibkan untuk beribadah dan menjalin hubungan personal secara 
vertikal dengan Allah SWT melalui serangkaian ibadah mahdlah dan fasilitasi ibadah 
lainnya. Sebagai khalifah di muka bumi, manusia diwajibkan untuk menjalin 
komunikasi, kerja sama, dan hubungan sosial horizontal di antara se sama serta 
memanfaatkan alam semesta secara harmonis untuk kepentingan kemanusiaan 
secara luas. Kedua fungsi itu senantiasa mendasari sikap dan perilaku 
keberagamaan, pola pikir, dan kegiatan sehari-hari secara seimbang. 
Huruf b 
Cukup jelas. 
Huruf c 
Cukup jelas. 
Huruf d 
Cukup jelas. 
Ayat (3) 
Cukup jelas. 
 

Pasal 7 
Cukup jelas. 
 

Pasal 8 
Cukup jelas. 
 
Pasal 9 
Ayat (1) 
Huruf a 
Cukup jelas. 
Huruf b 
Yang dimaksud dengan "pendidikan tinggi keagamaan Islam" adalah program studi 
bidang keagamaan Islam. 
Huruf c 
Cukup jelas. 
Ayat (2) 
Cukup jelas. 
Ayat (3) 
Cukup jelas. 
Ayat (4) 
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Cukup jelas. 
 

Pasal 10 
Ayat (1) 
Cukup jelas. 
Ayat (2) 
Yang dimaksud dengan "Santri lain" adalah peserta didik yang mengikuti pendidikan 
di Pesantren, tetapi bukan merupakan bagian dari unsur Pesantren. 
Ayat (3) 
Cukup jelas. 
Ayat (4) 
Cukup jelas. 
 

Pasal 11 
Ayat (1) 
Yang dimaksud dengan "pondok atau asrama" adalah tempat tinggal Santri selama 
masa proses pendidikan di Pesantren. Pondok atau asrama misalnya ruang yang 
ada di lingkungan Pesantren sebagai tempat tinggal Santri sebagaimana tradisi dan 
kondisi Pesantren tersebut dan tidak selalu berupa gedung atau bangunan khusus. 
Ayat (2) 
Cukup jelas. 
Ayat (3) 
Cukup jelas. 
 

Pasal 12 
Ayat (1) 
Yang dimaksud dengan "masjid atau musala" adalah ruang yang digunakan sebagai 
tempat pelaksanaan ibadah dan pembelajaran Santri dan dapat digunakan untuk 
kegiatan masyarakat di sekitar Pesantren. Masjid atau musala dapat berupa ruang 
yang ada di lingkungan Pesantren sebagai tempat pelaksanaan ibadah dan 
pelaksanaan proses belajar mengajar Santri sebagaimana tradisi dan kondisi 
Pesantren tersebut dan tidak selalu berupa gedung atau bangunan khusus. 
Ayat (2) 
Cukup jelas. 
 

Pasal 13 
Ayat (1) 
Yang dimaksud dengan "sistematis" adalah kajian Kitab Kuning atau Dirasah 
Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin yang disusun dalam bentuk bahan kajian 
terstruktur untuk mencapai kompetensi tertentu. 
Yang dimaksud dengan "terintegrasi" adalah kajian Kitab Kuning atau Dirasah 
Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin yang dilaksanakan secara terintegrasi 
dengan pola pengasuhan di Pesantren. 
Yang dimaksud dengan "komprehensif" adalah kajian Kitab Kuning atau Dirasah 
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Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin yang mencakup keseluruhan aspek 
pengetahuan, wawasan, dan sikap. 
Ayat (2) 
Yang dimaksud dengan "sorogan" adalah sistem belajar secara individual, yaitu 
seorang Santri berhadapan dengan seorang Kiai atau pendidik; sehingga terjadi 
interaksi saling mengenal di antara keduanya. Seorang Kiai atau pendidik 
menghadapi Santri satu per satu secara bergantian. 
Yang dimaksud dengan "bandongan" adalah sistem belajar pengkajian kitab yang 
dibaca dengan halaqah, yaitu dalam pengkajian itu, kitab yang dibaca dan didalami 
oleh Kiai atau pendidik hanya satu, sedangkan Santri membawa kitab yang sama, 
lalu Santri mendengarkan dan menyimak bacaan dan penjelasan Kiai atau pendidik. 
Metode pembelajaran lainnya antara lain metode bahtsul masail. 
 

Pasal 14 
Cukup jelas. 
 

Pasal 15 
Cukup jelas. 
 

Pasal 16 
Cukup jelas. 
 

Pasal 17 
Ayat (1) 
Penyelenggaraan pendidikan formal dan/ atau nonformal Pesantren diselenggarakan 
dalam bentuk kajian Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan 
Muallimin. 
Dalam penyelenggaraan fungsi pendidikan, Pesantren dapat menyelenggarakan 
satuan/ program pendidikan lainnya yang diintegrasikan dengan kajian Kitab Kuning 
atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin. 
Ayat (2) 
Cukup jelas. 
Ayat (3) 
Cukup jelas. 
Ayat (4) 
Cukup jelas. 
Ayat (5) 
Cukup jelas. 
Ayat (6) 
Cukup jelas. 
Ayat (7) 
Cukup jelas. 
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Pasal 18 
Cukup jelas. 
 

Pasal 19 
Ayat (1) 
Penilaian oleh pendidik dilakukan secara berkesinambungan yang bertujuan 
memantau proses dan kemajuan belajar peserta didik. Penilaian oleh satuan 
Pendidikan Muadalah dilakukan untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik 
pada semua mata pelajaran dan kompetensi lulusan peserta didik di setiap jenjang. 
Ayat (2) 
Cukup jelas. 
 

Pasal 20 
Cukup jelas. 
 

Pasal 21 
Ayat (1) 
Penilaian oleh pendidik dilakukan secara berkesinambungan yang bertujuan 
memantau proses dan kemajuan belajar peserta didik. 
Penilaian oleh satuan Pendidikan Diniyah Formal dilakukan untuk menilai pencapaian 
kompetensi peserta didik pada semua mata pelajaran dan kompetensi lulusan 
peserta didik di setiap jenjang. 
Penilaian oleh Menteri dilakukan dalam bentuk ujian akhir Pendidikan Diniyah Formal 
berstandar nasional. 
Ayat (2) 
Cukup jelas. 
 

Pasal 22 
Ayat (1) 
Program sarjana pada Ma'had Aly disebut marhalah ula (M-1). Program magister 
pada Ma'had Aly disebut marhalah tsaniyah (M-2). Program doktor pada Ma'had Aly 
disebut marhalah tsalisah (M-3). 
Ayat (2) 
Rumpun ilmu agama Islam yang dikembangkan oleh Ma'had Aly meliputi: 
a. Alquran dan ilmu Alquran; 
b. tafsir dan ilmu tafsir; 
c. hadis dan ilmu hadis; 
d. fikih dan ushul fikih; 
e. akidah dan filsafat Islam; 
f. tasawuf dan tarekat; 
g. ilmu falak; 
h. sejarah dan peradaban Islam; dan 
i. bahasa dan sastra Arab. Ayat (3) 
Cukup jelas. 
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Ayat (4) 
Cukup jelas. 
Ayat (5) 
Materi muatan Pancasila dan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk 
Santri yang memiliki pemahaman dan penghayatan mengenai Pancasila sebagai 
ideologi bangsa Indonesia serta menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan 
dan cinta tanah air. 
Materi muatan Bahasa Indonesia diberikan dengan pertimbangan bahwa Bahasa 
Indonesia merupakan bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
Ayat (6) 
Cukup jelas. 
Ayat (7) 
Cukup jelas. 
 

Pasal 23 
Ayat (1) 
Cukup jelas. 
Ayat (2) 
Cukup jelas. 
Ayat (3) 
Yang dimaksud dengan "ujian" adalah ujian untuk menilai kompetensi lulusan pada 
jenjang pendidikan tertentu berdasarkan kriteria yang ditetapkan. 
Ayat (4) 
Cukup jelas. 
 

Pasal 24 
Cukup jelas. 
 

Pasal 25 
Cukup jelas. 
 

Pasal 26 
Ayat (1) 
Sistem penjaminan mutu Pendidikan Pesantren terdiri atas sistem penjaminan mutu 
internal dan sistem penjaminan mutu eksternal. Sistem tersebut mencakup penilaian 
lembaga Pendidikan Pesantren berdasarkan kriteria mutu yang ditetapkan, rekognisi 
lulusan, rekognisi pendidik, dan tenaga kependidikan sebagai tenaga profesional, 
rekognisi kesetaraan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan 
dengan pendidikan formal melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau, 
afirmasi dalam melindungi kekhasan Pendidikan Pesantren, serta fasilitasi dalam 
mengembangkan Pendidikan Pesantren. 
Ayat (2) 
Cukup jelas. 
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Ayat (3) 
Cukup jelas. 
Ayat (4) 
Cukup jelas. 
Ayat (5) 
Penetapan oleh Menteri dimaksudkan sebagai pengakuan negara atas putusan 
Majelis Masyayikh sebagai aspek administratif. 
 

Pasal 27 
Cukup jelas. 
 

Pasal 28 
Cukup jelas. 
 

Pasal 29 
Huruf a 
Cukup jelas. 
Huruf b 
Cukup jelas. 
Huruf c 
Yang dimaksud dengan "kriteria mutu" adalah acuan mutu yang dikembangkan 
berdasarkan kekhasan Pendidikan Pesantren dan dapat berbentuk standar nasional 
pendidikan dan/atau bentuk lain yang sejenis. 
Huruf d 
Cukup jelas. 
Huruf e 
Cukup jelas. 
Huruf f 
Cukup jelas. 
 

Pasal 30 
Cukup jelas. 
 

Pasal 31 
Cukup jelas. 
 

Pasal 32 
Cukup jelas. 
 

Pasal 33 
Cukup jelas. 
 

Pasal 34 
Ayat (1) 
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Cukup jelas. 
Ayat (2) 
Cukup jelas. 
Ayat (3) 
Cukup jelas. 
Ayat (4) 
Penetapan sebagai tenaga pendidik profesional dapat berbentuk pemberian sertifikat 
pendidik, pemberian nomor registrasi pendidik, atau bentuk lain yang ditetapkan oleh 
Menteri. 
 

Pasal 35 
Yang dimaksud dengan "tenaga lain" adalah tenaga kependidikan yang diangkat dari 
anggota masyarakat untuk menunjang kegiatan pendidikan. 
 

Pasal 36 
Cukup jelas. 
 

Pasal 37 
Cukup jelas. 
 

Pasal 38 
Huruf a 
Cukup jelas. 
Huruf b 
Cukup jelas. 
Huruf c 
Pendakwah Islam dapat juga disebut sebagai dai atau mubalig. 
 

Pasal 39 
Yang dimaksud dengan "melalui lembaga dakwah yang dibentuk dan dikelola oleh 
Pesantren" adalah dakwah yang dilakukan melalui pengorganisasian secara 
terstruktur dan terencana dalam bentuk lembaga dakwah yang diselenggarakan oleh 
Pesantren. 
 

Pasal 40 
Cukup jelas. 
 

Pasal 41 
Cukup jelas. 
 

Pasal 42 
Cukup jelas. 
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Pasal 43 
Cukup jelas. 
 

Pasal 44 
Cukup jelas. 
 

Pasal 45 
Cukup jelas. 
 

Pasal 46 
Cukup jelas. 
 

Pasal 47 
Cukup jelas. 
 

Pasal 48 
Ayat (1) 
Cukup jelas. 
Ayat (2) 
Cukup jelas. 
Ayat (3) 
Cukup jelas. 
Ayat (4) 
Sumber lain yang sah antara lain hibah luar negeri, hibah dalam negeri, badan 
usaha, dan pembiayaan internal. 
Ayat (5) 
Cukup jelas. 
 

Pasal 49 
Ayat (1) 
Yang dimaksud dengan "dana abadi Pesantren" adalah dana yang dialokasikan 
khusus untuk Pesantren. 
Ayat (2) 
Cukup jelas. 
 

Pasal 50 
Cukup jelas. 
 

Pasal 51 
Cukup jelas. 
 

Pasal 52 
Cukup jelas. 
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Pasal 53 
Cukup jelas. 
 

Pasal 54 
Cukup jelas. 
 

Pasal 55 
Cukup jelas. 
 
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6406 
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PERATURAN PEMERINTAH  

NOMOR 9 TAHUN 1995  

  

 

 

TENTANG  

 

 

 

PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA SIMPAN PINJAM  

OLEH KOPERASI  

 

 

 

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

 

Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan pendapatan dan 

kesejahteraan  

anggota koperasi, maka kegiatan usaha simpan pinjam 

perlu ditumbuhkan dan dikembangkan;  

b. Bahwa kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a harus 

dikelola secara berdaya guna dan berhasil guna;  

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan 

sebagai pelaksanaan Pasal 44 Undang-undang Nomor 

25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, maka dipandang 

perlu untuk mengatur kegiatan usaha simpan pinjam oleh 

Koperasi dalam Peraturan Pemerintah;  

  

Mengingat  :  1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;  

                                 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang 

Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 

116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);  

  

MEMUTUSKAN :  

  

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN 

KEGIATAN USAHA SIMPAN PINJAM OLEH KOPERASI.  
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BAB I  

KETENTUAN UMUM  

  

Pasal 1  

Yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini dengan:  

1. Kegiatan usaha simpan pinjam adalah kegiatan yang dilakukan untuk 

menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan  

pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota 

koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya.  

2. Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan 

pinjam.  

3. Unit Simpan Pinjam adalah unit koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan 

pinjam, sebagai bagian dari kegiatan usaha Koperasi yang bersangkutan.  

4. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota, 

koperasi-koperasi lain dan atau anggotanya kepada koperasi dalam bentuk 

tabungan, dan simpanan koperasi berjangka.  

5. Simpanan Berjangka adalah simpanan di koperasi yang penyetorannya dilakukan 

sekali dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut 

perjanjian antara penyimpan dengan koperasi yang bersangkutan.  

6. Tabungan Koperasi adalah simpanan di koperasi yang penyetorannya dilakukan 

berangsur-angsur dan penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat 

tertentu yang disepakati antara penabung dengan koperasi yang bersangkutan 

dengan menggunakan Buku Tabungan Koperasi.  

7. Pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan 

dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara 

Koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi 

hutangnya setelah jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran sejumlah 

imbalan.  

8. Menteri adalah Menteri yang membidangi koperasi.  

  

BAB II  

ORGANISASI  

  

Bagian Pertama  

Bentuk Organisasi  

  

Pasal 2 

(1) Kegiatan usaha simpan pinjam hanya dilaksanakan oleh Koperasi Simpan 

Pinjam atau Unit Simpan Pinjam. 

(2) Koperasi Simpan Pinjam dapat berbentuk Koperasi Primer atau Koperasi 

Sekunder.  

(3) Unit Simpan Pinjam dapat dibentuk oleh Koperasi Primer atau Koperasi 

Sekunder.  
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Bagian Kedua  

Pendirian  

  

Pasal 3  

(1) Pendirian Koperasi Simpan Pinjam dilaksanakan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan mengenai persyaratan dan tata cara pengesahan Akta 

Pendirian dan perubahan Anggaran Dasar Koperasi.  

(2) Permintaan pengesahan Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam diajukan 

sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan 

tambahan lampiran:  

a. Rencana kerja sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;   

b. Administrasi dan pembukuan;   

c. Nama dan riwayat hidup calon Pengelola;   

d. Daftar sarana kerja.  

(3) Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) dan ayat (2) berlaku sebagai izin usaha.  

  

Pasal 4  

(1) Permintaan pengesahan Akta Pendirian Koperasi yang membuka Unit Simpan 

Pinjam diajukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

3 ayat (1) dan ayat (2).  

(2) Pengesahan Akta Pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

berlaku sebagai izin usaha.  

  

Pasal 5  

(1) Koperasi yang sudah berbadan hukum dan akan memperluas usahanya  di 

bidang simpan pinjam wajib mengadakan perubahan Anggaran Dasar dengan 

mencantumkan usaha simpan pinjam sebagai salah satu usahanya.  

(2) Tatacara perubahan Anggaran Dasar dilaksanakan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.  

(3) Permintaan pengesahan perubahan Anggaran Dasar diajukan dengan disertai 

tambahan lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).  

(4) Pengesahan perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) 

berlaku sebagai izin usaha. Bagian Ketiga Jaringan Pelayanan  

  

Pasal 6  

  

(1) Untuk meningkatkan pelayanan kepada anggota, Koperasi Simpan Pinjam dan 

Unit Simpan Pinjam dapat membuka jaringan pelayanan simpan pinjam.  

  

(2) Jaringan pelayanan simpan pinjam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

berupa :   



 103 

a. Kantor Cabang yang berfungsi mewakili Kantor Pusat dalam menjalankan 

kegiatan usaha untuk menghimpun dana dan penyalurannya serta 

mempunyai wewenang memutuskan pemberian pinjaman;   

b. Kantor Cabang Pembantu yang berfungsi mewakili Kantor Cabang dalam 

menjalankan kegiatan usaha untuk menghimpun dana dan penyalurannya 

serta mempunyai wewenang menerima permohonan pinjaman tetapi tidak 

mempunyai wewenang untuk memutuskan pemberian pinjaman;   

c. Kantor Kas yang berfungsi mewakili Kantor Cabang dalam menjalankan 

kegiatan usaha untuk menghimpun dana.  

  

Pasal 7  

(1) Pembukaan Kantor Cabang harus memperoleh persetujuan dari Menteri.  

(2) Pembukaan Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas tidak diperlukan 

persetujuan Menteri tetapi harus dilaporkan kepada Menteri paling lambat 1 

(satu) bulan terhitung sejak pembukaan kantor.  

  

BAB III  

PENGELOLAAN  

  

Pasal 8 

(1) Pengelolaan kegiatan usaha simpan pinjam dilakukan oleh Pengurus.  

(2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan oleh 

Pengelola yang diangkat oleh Pengurus.  

(3) Pengelola sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bertanggung jawab kepada 

Pengurus.  

(4) Pengelola sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat berupa perorangan atau 

badan usaha, termasuk yang berbentuk badan hukum.  

(5) Dalam melaksanakan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), 

Pengelola wajib mengadakan kontrak kerja dengan Pengurus.  

  

Pasal 9  

(1) Dalam hal Pengelola adalah perorangan, wajib memenuhi persyaratan minimal 

sebagai berikut:  

a. Tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang keuangan dan atau 

dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan;   

b. Memiliki akhlak dan moral yang baik; c.mempunyai keahlian di bidang 

keuangan atau pernah mengikuti pelatihan simpan pinjam atau magang 

dalam usaha simpan pinjam.  

(2) Dalam hal Pengelola adalah badan usaha wajib memenuhi persyaratan minimal 

sebagai berikut:  

a. Memiliki kemampuan keuangan yang memadai;   

b. Memiliki tenaga managerial yang berkualitas baik.  
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Pasal 10  

     Dalam hal Pengurus secara langsung melakukan pengelolaan terhadap usaha 

simpan pinjam maka berlaku ketentuan mengenai persyaratan Pengelola 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).  

  

Pasal 11  

Dalam hal pengelolaan dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang, maka:  

a. Sekurang-kurangnya 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah Pengelola wajib 

mempunyai keahlian di bidang keuangan atau pernah mengikuti pelatihan di 

bidang simpan pinjam atau magang dalam usaha simpan pinjam.  

b. Di antara Pengelola tidak boleh mempunyai hubungan keluarga sampai derajat ke 

satu menurut garis lurus ke bawah maupun ke samping.  

  

Pasal 12  

(1) Pengelolaan Unit Simpan Pinjam dilakukan secara terpisah dari unit usaha 

lainnya.  

(2) Pendapatan Unit Simpan Pinjam setelah dikurangi biaya penyelenggaraan 

kegiatan unit yang bersangkutan, dipergunakan untuk keperluan sebagai berikut:  

a. Dibagikan kepada anggota secara berimbang berdasarkan nilai  

transaksi;   

b. Pemupukan modal Unit Simpan Pinjam;   

c. Membiayai kegiatan lain yang menunjang Unit Simpan Pinjam.  

(3) Sisa pendapatan Unit Simpan Pinjam setelah dikurangi biaya dan keperluan 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diserahkan kepada koperasi yang 

bersangkutan untuk dibagikan kepada seluruh anggota koperasi.  

(4) Pembagian dan penggunaan keuntungan Unit Simpan Pinjam diajukan oleh 

Pengurus Unit Simpan Pinjam untuk mendapat persetujuan para anggota yang 

telah mendapat pelayanan dari Unit Simpan Pinjam.  

  

Pasal 13  

(1) Sisa Hasil Usaha yang diperoleh Koperasi Simpan Pinjam setelah dikurangi 

dana cadangan, dipergunakan untuk :  

a. Dibagikan kepada anggota secara berimbang berdasarkan jumlah dana yang 

ditanamkan sebagai modal sendiri pada koperasi dan nilai transaksi;   

b. Membiayai pendidikan dan latihan serta peningkatan ketrampilan;   

c. Insentip bagi Pengelola dan karyawan;   

d. Keperluan lain untuk menunjang kegiatan koperasi.  

(2) Penentuan prioritas atau besarnya dana untuk penggunaan sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b, c, dan d diputuskan oleh Rapat Anggota.  
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Pasal 14  

(1) Dalam menjalankan usahanya, Pengelola wajib memperhatikan aspek 

permodalan, likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas guna menjaga kesehatan 

usaha dan menjaga kepentingan semua pihak yang terkait.  

  

(2) Aspek permodalan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:  

a. Modal sendiri koperasi tidak boleh berkurang jumlahnya dan harus 

ditingkatkan;   

b. Setiap pembukaan jaringan pelayanan, harus disediakan tambahan modal 

sendiri;   

c. Antara modal sendiri dengan modal pinjaman dan modal  

penyertaan harus berimbang.  

(3) Aspek likuiditas yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut :  

a. Penyediaan aktiva lancar yang mencukupi untuk memenuhi kewajiban jangka 

pendek;   

b. Ratio antara pinjaman yang diberikan dengan dana yang telah dihimpun.  

(4) Aspek solvabilitas yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:  

a. Penghimpunan modal pinjaman dan modal penyertaan didasarkan pada 

kemampuan membayar kembali;   

b. Ratio antara modal pinjaman dan modal penyertaan dengan kekayaan harus 

berimbang.  

(5) Aspek rentabilitas yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:  

a. rencana perolehan Sisa Hasil Usaha (SHU) atau keuntungan ditetapkan 

dalam jumlah yang wajar untuk dapat memupuk permodalan, pengembangan 

usaha, pembagian jasa anggota dengan tetap mengutamakan kualitas 

pelayanan;  

b. ratio antara Sisa Hasil Usaha (SHU) atau keuntungan dengan  

aktiva harus wajar.  

(6) Untuk menjaga kesehatan usaha, Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan 

Pinjam tidak dapat menghipotekkan atau menggadaikan harta kekayaannya.  

(7) Pelaksanaan ketentuan ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur lebih lanjut oleh 

Menteri.  

 

Pasal 15  

(1) Pengelola Koperasi berkewajiban merahasiakan segala sesuatu yang 

berhubungan dengan simpanan berjangka dan tabungan masing-masing 

penyimpan kepada pihak ketiga dan kepada anggota secara perorangan, kecuali 

dalam hal yang diperlukan untuk kepentingan proses peradilan dan perpajakan.  

(2) Permintaan untuk mendapatkan keterangan mengenai simpanan berjangka dan 

tabungan sehubungan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

diajukan oleh pimpinan instansi yang menangani proses peradilan atau 

perpajakan kepada Menteri.  
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BAB IV  

PERMODALAN  

  

Pasal 16  

(1) Koperasi Simpan Pinjam wajib menyediakan modal sendiri dan dapat ditambah 

dengan modal penyertaan.  

  

(2) Koperasi yang memiliki Unit Simpan Pinjam wajib menyediakan sebagian modal 

dari koperasi untuk modal kegiatan simpan pinjam.  

(3) Modal Unit Simpan Pinjam sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa modal 

tetap dan modal tidak tetap.  

(4) Modal Unit Simpan Pinjam dikelola secara terpisah dari unit lainnya dalam 

Koperasi yang bersangkutan.  

(5) Jumlah modal sendiri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan modal tetap 

Unit Simpan Pinjam sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak boleh 

berkurang jumlahnya dari jumlah yang semula.  

(6) Ketentuan mengenai modal yang disetor pada awal pendirian sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Menteri.  

  

Pasal 17  

(1) Selain modal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 16, Koperasi Simpan 

Pinjam dapat menghimpun modal pinjaman dari:  

a. anggota;   

b. koperasi lainnya dan atau anggotanya;   

c. bank dan lembaga keuangan lainnya;   

d. penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya;   

e. sumber lain yang sah.   

(2) Unit Simpan Pinjam melalui Koperasinya dapat menghimpun modal pinjaman 

sebagai modal tidak tetap dari:  

a. anggota;   

b. koperasi lainnya dan atau anggotanya;   

c. bank dan lembaga keuangan lainnya;   

d. penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya;   

e. sumber lain yang sah.  

(3) Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya dilakukan dengan memenuhi 

ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.  

 

BAB V  

KEGIATAN USAHA  

  

Pasal 18  

(1) Kegiatan usaha simpan pinjam dilaksanakan dari dan untuk anggota, calon 

anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya.  



 107 

(2) Calon anggota koperasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dalam waktu 

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

anggota.  

  

Pasal 19  

  

(1) Kegiatan Usaha Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam adalah:  

a. menghimpun simpanan koperasi berjangka dan tabungan koperasi dari 

anggota dan calon anggotanya, koperasi lain dan atau anggotanya;  

b. memberikan pinjaman kepada anggota, calon anggotanya,  

koperasi lain dan atau anggotanya.  

(2) Dalam memberikan pinjaman, Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam 

wajib memegang teguh prinsip pemberian pinjaman yang sehat dengan 

memperhatikan penilaian kelayakan dan kemampuan pemohon pinjaman.  

(3) Kegiatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam dalam melayani 

koperasi lain dan atau anggotanya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

dilakukan berdasarkan perjanjian kerjasama antar koperasi.  

 

Pasal 20  

(1) Dalam melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 

huruf b, Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam mengutamakan 

pelayanan kepada anggota.  

(2) Apabila anggota sudah mendapat pelayanan pinjaman sepenuhnya maka calon 

anggota dapat dilayani.  

(3) Apabila anggota dan calon anggota sudah mendapat pelayanan sepenuhnya, 

koperasi lain dan anggotanya dapat dilayani berdasarkan perjanjian kerjasama 

antar koperasi yang bersangkutan.  

(4) Pinjaman kepada anggota koperasi lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) 

diberikan melalui koperasinya.  

  

Pasal 21  

(1) Rapat Anggota menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian 

pinjaman baik kepada anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau 

anggotanya.  

(2) Ketentuan mengenai batas maksimum pinjaman kepada anggota berlaku pula 

bagi pinjaman kepada Pengurus dan Pengawas.  

  

Pasal 22  

(1) Dalam hal terdapat kelebihan dana yang telah dihimpun, setelah melaksanakan 

kegiatan pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) 

huruf b, Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam dapat:   

a. menempatkan dana dalam bentuk giro, deposito berjangka, tabungan, 

sertifikat deposito pada bank dan lembaga keuangan lainnya;   
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b. pembelian saham melalui pasar modal;   

c. mengembangkan dana tabungan melalui sarana investasi lainnya.   

(2) Ketentuan mengenai penempatan dana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

diatur lebih lanjut oleh Menteri.  

  

Pasal 23  

(1) Penghimpunan dan penyaluran dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 

dan Pasal 19 dilakukan dengan pemberian imbalan.  

  

(2) Imbalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan oleh Rapat Anggota.  

  

 

BAB VI  

PEMBINAAN  

  

Pasal 24  

    Pembinaan dan pengawasan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam 

dilakukan oleh Menteri.  

Pasal 25  

    Untuk terciptanya usaha simpan pinjam yang sehat, Menteri menetapkan 

ketentuan tentang prinsip kesehatan dan prinsip kehati-hatian usaha koperasi.  

  

Pasal 26  

(1) Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam melalui koperasi yang 

bersangkutan wajib menyampaikan laporan berkala dan tahunan kepada 

Menteri.  

(2) Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi tahunan bagi Koperasi Simpan Pinjam dan 

Unit Simpan Pinjam tertentu wajib terlebih dahulu diaudit oleh akuntan publik 

dan diumumkan.  

(3) Tatacara dan pelaksanaan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(1) dan ayat (2) diatur oleh Menteri.  

  

Pasal 27  

(1) Menteri dapat melakukan pemeriksaan terhadap Koperasi Simpan Pinjam dan 

Unit Simpan Pinjam, baik secara berkala maupun setiap waktu apabila 

diperlukan.  

  

(2) Dalam hal terjadi pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Koperasi 

Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam wajib memberikan kesempatan bagi 

pemeriksaan buku-buku dan berkas-berkas yang ada padanya, serta wajib 

memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh kebenaran dari 
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segala keterangan, dokumen dan penjelasan yang dilaporkan oleh Koperasi 

Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam yang bersangkutan.  

  

Pasal 28  

(1) Dalam hal Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam mengalami 

kesulitan yang mengganggu kelangsungan usahanya, Menteri dapat 

memberikan petunjuk kepada Pengurus untuk melakukan tindakan sebagai 

berikut:  

a. penambahan modal sendiri dan atau modal penyertaan;   

b. Penggantian Pengelola;   

c. penggabungan dengan koperasi lain;   

d. penjualan sebagian aktiva tetap;   

e. tindakan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku.  

(2) Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam dianggap mengalami kesulitan 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), apabila mengalami salah satu atau 

gabungan dari hal-hal sebagai berikut:  

a. terjadi penurunan modal dari jumlah modal yang disetorkan pada waktu 

pendirian;   

b. penyediaan aktiva lancar tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban jangka 

pendek;   

c. jumlah pinjaman yang diberikan lebih besar dari jumlah simpanan berjangka 

dan tabungan;   

d. mengalami kerugian;   

e. Pengelola melakukan penyalahgunaan keuangan;   

f. Pengelola tidak melaksanakan tugasnya.  

(3) Dalam hal kesulitan tidak dapat diatasi, Koperasi Simpan Pinjam dan Unit 

Simpan Pinjam dapat dibubarkan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan 

perundang-undangan ini.  

  

BAB VII  

PEMBUBARAN  

  

Pasal 29  

(1) Pembubaran Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam dilakukan oleh 

Rapat Anggota.  

  

(2) Dalam hal terjadi kondisi yang menyebabkan Koperasi Simpan Pinjam atau Unit 

Simpan Pinjam harus dibubarkan dan koperasi yang bersangkutan tidak 

melakukan pembubaran, maka Menteri dapat:  

a. meminta kepada Rapat Anggota Koperasi yang bersangkutan untuk 

membubarkan;   
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b. melakukan pembubaran dengan disertai sanksi administratif kepada 

Pengurus Koperasi yang bersangkutan.   

(3) Pelaksanaan pembubaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan di 

bawah pengawasan Menteri.  

  

Pasal 30  

Dalam melakukan pembubaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, pihak yang 

mengambil keputusan pembubaran wajib mempertimbangkan masih adanya harta 

kekayaan Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam yang dapat dicairkan 

untuk memenuhi pembayaran kewajiban yang bersangkutan.  

 

 

 

 

Pasal 31 

(1) Pembubaran Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam oleh Menteri 

dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

bagi hal tersebut, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Pemerintah ini.  

(2) Penyelesaian lebih lanjut sebagai akibat dari pembubaran Unit Simpan Pinjam 

oleh Menteri dilakukan oleh koperasi yang bersangkutan.  

  

Pasal 32  

(1) Tanpa mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 Undang-

undang Nomor 25 Tahun 1992, pembubaran Koperasi Simpan Pinjam atau Unit 

Simpan Pinjam diupayakan tidak melalui ketentuan kepailitan.  

(2) Dalam hal kondisi Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam yang 

mengarah kepada kepailitan tidak dapat dihindarkan, sebelum mengajukan 

kepailitan kepada instansi yang berwenang, Pengurus Koperasi Simpan Pinjam 

atau Unit Simpan Pinjam yang bersangkutan wajib meminta pertimbangan 

Menteri.  

(3) Persyaratan dan tata cara mengajukan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (2) diatur oleh Menteri.  

  

Pasal 33  

Dalam masa penyelesaian, pembayaran kewajiban Koperasi Simpan Pinjam atau 

Unit Simpan Pinjam dilakukan berdasarkan urutan sebagai berikut: a. gaji pegawai 

yang terutang;   

a. biaya perkara di Pengadilan;   

b. biaya lelang;   

c. pajak Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam;  

d. biaya kantor, seperti listrik, air, telepon, sewa dan pemeliharaan gedung;   
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e. penyimpan dana atau penabung, yang pembayarannya dilakukan secara 

berimbang untuk setiap penyimpan/ penabung dalam jumlah yang ditetapkan 

oleh Tim Penyelesaian berdasarkan persetujuan Menteri;   

f. kreditur lainnya.  

  

Pasal 34  

(1) Segala biaya yang berkaitan dengan penyelesaian dibebankan pada harta 

kekayaan Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam yang bersangkutan 

dan dikeluarkan terlebih dahulu dari dana yang ada atau dari setiap hasil 

pencairan harta tersebut.  

(2) Biaya pegawai, kantor dan pencairan harta kekayaan selama masa 

penyelesaian disusun dan ditetapkan oleh pihak yang melakukan pembubaran.  

(3) Honor Tim Penyelesaian ditetapkan oleh pihak yang melakukan pembubaran 

dalam jumlah yang tetap dan atau berdasarkan prosentase dari setiap hasil 

pencairan harta kekayaan.  

  

Pasal 35  

Apabila setelah dilakukan pembayaran kewajiban dan biaya penyelesaian 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34 masih terdapat sisa harta 

kekayaan Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam, maka:  

a. dalam hal Koperasi Simpan Pinjam, sisa harta tersebut dibagikan kepada 

anggota Koperasi Simpan Pinjam.  

b. dalam hal Unit Simpan Pinjam, sisa harta tersebut diserahkan kepada 

koperasi yang bersangkutan.  

  

Pasal 36  

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembubaran dan penyelesaian Koperasi Simpan 

Pinjam atau Unit Simpan Pinjam diatur dalam Keputusan Menteri.  

  

BAB VIII  

SANKSI  

  

Pasal 37  

(1) Dalam hal koperasi tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 26 ayat (1) dan (2) serta Pasal 27 ayat (2), koperasi yang 

bersangkutan dikenakan sanksi administratif.  

(2) Koperasi yang melaksanakan kegiatan simpan pinjam tanpa izin dikenakan 

sanksi administratif berupa pembubaran dan sanksi administratif lainnya.  

(3) Persyaratan dan tata cara sanksi administratif diatur oleh Menteri.  

  

BAB IX  

KETENTUAN LAIN-LAIN  
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Pasal 38  

Untuk meningkatkan perkembangan usaha perkoperasian, Menteri mengadakan 

bimbingan dan penyuluhan kepada kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan 

simpan pinjam bagi anggotanya agar kelompok masyarakat dalam 

menyelenggarakan kegiatannya tersebut dalam bentuk koperasi.  

 

BAB X  

KETENTUAN PERALIHAN  

  

Pasal 39  

Koperasi Simpan Pinjam dan koperasi yang mempunyai Unit Simpan Pinjam yang 

sudah berjalan pada saat Peraturan Pemerintah ini berlaku tetap melaksanakan 

kegiatan usahanya, dengan ketentuan wajib menyesuaikan dengan Peraturan 

Pemerintah ini dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak mulai berlakunya 

Peraturan Pemerintah ini.  

  

BAB XI  

KETENTUAN PENUTUP  

  

Pasal 40  

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.   

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Pemerintah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Negara Republik 

Indonesia  

  

Diundangkan di Jakarta     Ditetapkan di Jakarta   

pada tanggal 21 April 1995       pada tanggal 21 April 1995   

  

MENTERI NEGARA      PRESIDEN  

SEKRETARIS NEGARA    REPUBLIK INDONESIA  

REPUBLIK INDONESIA  

  

 

 

 

  

MOERDIONO 
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PENJELASAN ATAS  

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  

NOMOR 9 TAHUN 1995  

TENTANG  

PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA SIMPAN PINJAM OLEH KOPERASI  

  

I. UMUM  

  

Pasal 44 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian 

menyatakan bahwa Koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui 

kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota dan calon anggota koperasi 

yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya.   

Ketentuan tersebut menjadi dasar dan kekuatan hukum bagi koperasi untuk 

melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam baik sebagai salah satu atau 

satusatunya kegiatan usaha koperasi.  

Atas dasar itu maka pelaksanaan kegiatan Simpan Pinjam oleh koperasi tersebut 

harus diatur secara khusus sesuai dengan ketentuan Undang-undang Perbankan 

dan Undang-undang Perkoperasian.   

Peraturan tersebut dimaksudkan agar di satu pihak tidak bertentangan dengan 

Undang-undang Perbankan dan di lain pihak untuk mempertegas kedudukan 

Koperasi Simpan Pinjam pada koperasi yang bersangkutan sebagai koperasi atau 

Unit Usaha Koperasi yang memiliki ciri bentuk dan sistematis tersendiri.  

Kegiatan usaha simpan pinjam ini sangat dibutuhkan oleh para anggota koperasi 

dan banyak manfaat yang diperolehnya dalam rangka meningkatkan modal usaha 

para anggotanya.  Hal itu terlihat akan kenyataan bahwa koperasi yang sudah 

berjalan pada umumnya juga melaksanakan usaha simpan pinjam. 

Sehubungan dengan hal tersebut dalam Peraturan Pemerintah ini dimuat 

ketentuan dengan tujuan agar kegiatan simpan pinjam oleh koperasi tersebut dapat 

berjalan dan berkembang secara jelas, teratur, tangguh dan mandiri.  

 samping itu juga memuat ketentuan untuk mengantisipasi prospek 

perkembangan di masa depan, di mana faktor permodalan bagi usaha anggota dan 

usaha koperasi sangat menentukan kelangsungan hidup koperasi dan usaha 

anggota yang bersangkutan.  

Sebagai penghimpun dana masyarakat walaupun dalam lingkup yang terbatas, 

kegiatan Usaha Simpan Pinjam memiliki karakter khas, yaitu merupakan usaha yang 

didasarkan pada kepercayaan dan banyak menanggung resiko. Oleh karena itu 

pengelolaan harus dilakukan secara profesional dan ditangani oleh pengelola yang 

memiliki keahlian dan kemampuan khusus, dengan dibantu oleh sistem pengawasan 

internal yang ketat.  

Dalam rangka itulah maka di samping koperasi sendiri harus melakukan 

pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha simpan pinjam tersebut, 

Pemerintah juga perlu melakukan pembinaan dan pengawasan melalui Menteri yang 
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membidangi koperasi. Pengawasan dilakukan oleh Menteri untuk menghindarkan 

terjadinya penyimpangan yang dampaknya sangat merugikan anggota dan hilangnya 

kepercayaan anggota.   

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Peraturan Pemerintah ini disusun agar 

pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi dapat menjamin 

keberadaan kelancaran dan ketertiban usaha simpan pinjam oleh koperasi.  

  

PASAL DEMI PASAL 

 

Pasal 1 

 Angka 1 

Cukup jelas  

 Angka 2 

Cukup jelas  

Angka 3 

Cukup jelas  

Angka 4  

Cukup jelas  

Angka 5 

Cukup jelas  

Angka 6 

  Cukup jelas  

Angka 7 

Cukup jelas  

Angka 8 

Cukup jelas  

  

Pasal 2 

Ayat (1) 

Cukup jelas  

Ayat (2) 

Cukup jelas  

Ayat (3) 

Cukup jelas  

 

Pasal 3 

Ayat (1) 

Cukup jelas  

Ayat (2) 

 

Huruf a  

Cukup jelas  

 Huruf b    
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 Cukup jelas  

  

Huruf c  

   Cukup jelas  

 Huruf d 

  Cukup jelas  

  

 Ayat (3)   

Yang dimaksud dengan pengesahan Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam 

berlaku sebagai izin usaha adalah dengan dikeluarkannya surat keputusan 

pengesahan Akta Pendirian koperasi tersebut sudah dapat melaksanakan kegiatan 

usaha simpan pinjam.  

  

Pasal 4 

Ayat (1)  

Cukup jelas  

 Ayat (2)    

  Cukup jelas  

  

Pasal 5 

Ayat (1)   

Yang dimaksud dengan koperasi yang sudah berbadan hukum adalah koperasi 

yang telah memperoleh pengesahan Akta Pendirian dan koperasi tersebut sudah 

melaksanakan kegiatan usaha tetapi bukan kegiatan usaha simpan pinjam.  

Ayat (2)   

Yang dimaksud dengan Peraturan Perundang-undangan dalam ayat (2) ini adalah 

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tatacara 

Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.  

Ayat (3) 

  Cukup jelas  

 Ayat (4) 

  Cukup jelas  

  

Pasal 6 

Ayat (1) 

Cukup jelas  

Ayat (2) 

 

Huruf a   

Tempat Pelayanan Simpan Pinjam (TPSP) yang selama ini ada, berfungsi 

sebagai Kantor Cabang.  

 Huruf b 

Cukup jelas  
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 Huruf c 

Cukup jelas  

  

 

Pasal 7 

Ayat (1)   

Cukup jelas  

 Ayat (2) 

Cukup jelas  

  

Pasal 8 

 Ayat (1) 

Cukup jelas  

 Ayat (2)   

Dalam hal Anggaran Dasar tidak memuat ketentuan mengenai kewenangan 

Pengurus untuk mengangkat Pengelola, maka apabila Pengurus bermaksud 

mengangkat Pengelola, Pengurus mengajukan rencana pengangkatan Pengelola 

kepada Rapat Anggota.  

Dalam hal Anggaran Dasar memuat ketentuan mengenai kewenangan Pengurus 

untuk mengangkat Pengelola, maka untuk melaksanakan kewenangan tersebut 

Pengurus tetap terlebih dahulu mengajukan rencana pengangkatan Pengelola 

kepada Rapat Anggota untuk mendapat persetujuan.  

Sekalipun pengangkatan Pengelola memerlukan pengajuan rencana kepada 

Rapat Anggota, tetapi kewenangan untuk memilih dan mengangkat Pengelola tetap 

ada pada Pengurus.  

Rencana pengangkatan Pengelola yang diajukan kepada Rapat Anggota 

dimaksud di atas antara lain meliputi persyaratan tugas dan wewenang, imbalan 

jasa, jaminan, perjanjian kerja dan nama calon Pengelola (apabila sudah ada).  

Ayat (3) 

Cukup jelas  

 Ayat (4) 

Cukup jelas  

 Ayat (5) 

Cukup jelas  

  

Pasal 9 

Ayat (1) 

 

Huruf a 

Cukup jelas  

Huruf b  

  Cukup jelas   

 Huruf c   
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Yang dimaksud dengan keahlian di bidang keuangan adalah meliputi 

pengetahuan dasar pembukuan, perbankan atau simpan pinjam.   

 

 

 

Ayat (2)  

 

Huruf a   

Yang dimaksud dengan kemampuan keuangan yang memadai adalah termasuk 

memiliki permodalan yang sehat setelah diaudit.  

Huruf b 

Yang dimaksud dengan tenaga managerial yang baik adalah  pimpinan dan staf 

dari badan usaha yang akan diserahi tugas sebagai Pengelola harus mempunyai 

kemampuan untuk mengelola usaha serta mempunyai moral dan akhlak yang baik.  

  

Pasal 10 

  Cukup jelas  

  

Pasal 11 

Ketentuan ini berlaku baik bagi Pengurus yang secara langsung melaksanakan 

pengelolaan maupun Pengelola yang diangkat oleh Pengurus.  

  

Pasal 12 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan dilakukan secara terpisah dari unit usaha lainnya 

adalah Unit Simpan Pinjam ini mempunyai sistim manajemen, administrasi 

pembukuan dan keuangan sendiri.  

 

Ayat (2)   

 

Huruf a 

Yang dimaksudkan transaksi adalah meliputi transaksi simpanan, pinjaman atau 

keduanya.  

Huruf b 

Yang dimaksud pemupukan modal adalah modal sendiri yang terdapat pada Unit 

Simpan Pinjam yang bersangkutan.  

 Huruf c   

Termasuk kegiatan yang menunjang Unit Simpan Pinjam adalah pendidikan.  

Ayat (3) 

Ketentuan ini dimaksudkan bahwa kepada anggota yang tidak ikut transaksi 

dalam Unit Simpan Pinjam diberikan pula bagian dari keuntungan Unit Simpan 

Pinjam.  

Ayat (4) 
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Besarnya pembagian dan penggunaan keuntungan Unit Simpan Pinjam diusulkan 

dan diajukan oleh Pengurus dan disetujui oleh para anggota yang telah mendapat 

pelayanan dari Unit Simpan Pinjam.  

  

Pasal 13 

Ayat (1)   

 

 Huruf a  

Yang dimaksud dengan jumlah dana yang ditanamkan adalah jumlah simpanan 

pokok dan simpanan wajib yang diserahkan kepada koperasi.  

 Huruf b   

   Cukup jelas  

Huruf c 

Dimaksudkan untuk memberikan rangsangan bagi Pengelola dan karyawan agar 

supaya bekerja lebih baik. Pengertian Pengelola di sini meliputi Pengurus dan 

Pengelola yang diangkat oleh Pengurus.  

 Huruf d 

Yang dimaksud dengan keperluan lain adalah keperluan yang digunakan untuk 

perkembangan dan kelancaran usaha koperasi yang bersangkutan.  

 Ayat (2) 

Cukup jelas  

  

Pasal 14 

Ayat (1)   

Pengertian Pengelola di sini meliputi Pengurus dan Pengelola yang diangkat oleh 

Pengurus.  

Ayat (2)   

 

Huruf a 

Apabila ada anggota koperasi yang mengambil simpanan pokok dan simpanan 

wajib hanya dapat dilaksanakan apabila telah ada modal pengganti dari anggota 

baru minimal sebesar simpanan pokok dan simpanan wajib yang akan diambil.  

 Huruf b  

Ketentuan tersebut dimaksudkan agar pengeluaran investasi jaringan pelayanan 

dibiayai dengan modal sendiri sehingga tidak memberatkan keuangan koperasi yang 

bersangkutan.  

 Huruf c 

Ketentuan ini tidak ditetapkan secara kuantitatip tetapi harus diperhitungkan 

sendiri oleh koperasi dengan maksud apabila terjadi resiko atas modal yang berasal 

dari pinjaman dapat ditutup oleh modal sendiri.  

Ayat (3)   

 

 Huruf a 
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Untuk menumbuhkan dan memantapkan tingkat kepercayaan penyimpan, maka 

koperasi wajib menjaga likuiditasnya agar dapat memenuhi kewajiban atau 

membayar hutang jangka pendek, terutama untuk membayar simpanan yang akan 

ditarik oleh penyimpan.   

 Huruf b 

Ratio ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan dana yang telah 

dihimpun untuk pemanfaatan pemberian pinjaman, dengan tetap memperhitungkan 

aspek likuiditas.  

Ayat (4) 

 

Huruf a 

Dalam menghimpun modal pinjaman dan modal penyertaan koperasi wajib 

memperhitungkan terlebih dahulu kemampuannya untuk dapat memenuhi kewajiban 

jangka pendek dan jangka panjang berdasarkan kekayaan yang dimiliki, agar 

koperasi tersebut dapat melaksanakan kegiatan usahanya dan tetap dipercaya.  

Huruf b 

Cukup jelas  

 Ayat (5)   

 

Huruf a 

Cukup jelas  

Huruf b   

Yang dimaksud dengan rentabilitas yang wajar adalah keadaan dimana ratio 

antara keuntungan dibandingkan dengan kekayaannya tidak terlalu tinggi dan tidak 

terlalu rendah.  

Ratio yang tidak terlalu tinggi dengan maksud bahwa koperasi tidak semata-mata 

mengejar keuntungan, sedangkan ratio tidak terlalu rendah dengan maksud agar 

koperasi tersebut dapat tetap berkembang.  

 

 Ayat (6)   

  Cukup jelas  

 Ayat (7) 

Cukup jelas  

  

 

 

Pasal 15 

 Ayat (1)   

Pengertian Pengelola di sini meliputi Pengurus dan Pengelola yang diangkat oleh 

Pengurus.  

 Ayat (2) 

Cukup jelas  
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Pasal 16 

 Ayat (1) 

Modal sendiri dalam pasal ini adalah modal yang berasal dari sumber-sumber 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 

1992, termasuk di dalamnya yang disetorkan sebagai prasyarat untuk memperoleh 

pengesahan Akta Pendirian ataupun pengesahan perubahan Anggaran Dasar. Di 

samping modal sendiri, Koperasi dapat pula melakukan pemupukan modal 

penyertaan.  

 

Ayat (2) 

Cukup jelas  

 Ayat (3) 

Modal tetap dimaksud adalah meliputi modal yang disetor pada awal pendirian 

dan modal tambahan yang tidak dapat diambil kembali.  

Modal tidak tetap dimaksud adalah modal yang dapat diambil kembali sesuai 

dengan perjanjian. Modal ini dapat berasal dari modal penyertaan atau pinjaman 

pihak ke tiga, sepanjang hal tersebut dilakukan melalui Koperasi yang bersangkutan.  

  

Ayat (4) 

Dasar pertimbangan pemisahan kegiatan Usaha Simpan Pinjam dari unit usaha 

yang lain, antara lain karena pengelolaan di bidang keuangan bagi jenis usaha ini 

membutuhkan spesifikasi yang berbeda dengan kegiatan usaha yang lain baik dalam 

perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan maupun administrasinya.  

Hal ini dimaksudkan pula agar dana simpanan koperasi berjangka dan tabungan 

koperasi yang dipercayakan oleh penyimpan untuk disimpan di koperasi harus aman 

dan cukup tersedia bila sewaktuwaktu ditarik oleh penyimpan.  

 

Ayat (5) 

Jumlah modal sendiri bagi Koperasi Simpan Pinjam atau modal tetap dalam Unit 

Simpan Pinjam tidak boleh berkurang dari modal yang disetorkan pada saat 

pengesahan Akta Pendirian atau pengesahan perubahan Anggaran Dasarnya. Hal 

ini dimaksudkan agar koperasi tersebut dapat menjaga kelangsungan hidupnya.  

  

Ayat (6)   

Ketentuan modal awal ini diatur untuk memenuhi kelayakan usaha simpan pinjam.  

  

Pasal 17 

Ayat (1) 

Penghimpunan modal pinjaman oleh Koperasi Simpan Pinjam dilakukan sesuai 

dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar koperasi yang bersangkutan 

dan ketentuan lain yang berlaku.  

 

Huruf a 
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Cukup jelas  

Huruf b   

Cukup jelas  

Huruf c 

Cukup jelas  

Huruf d  

Cukup jelas  

Huruf e  

Cukup jelas 

Ayat (2)   

Penghimpunan modal pinjaman oleh Unit Simpan Pinjam dilakukan  sesuai 

dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar koperasi yang bersangkutan 

dan ketentuan lain yang berlaku.  

 

 Huruf a   

Cukup jelas 

Huruf b 

Cukup jelas  

Huruf c  

Cukup jelas  

Huruf d   

Cukup jelas  

Huruf e   

Cukup jelas 

Ayat (3) 

Cukup jelas  

  

Pasal 18 

Ayat (1)  

Yang dimaksud calon anggota adalah orang perorang/ koperasi yang telah 

melunasi pembayaran simpanan pokok kepada koperasinya, tetapi secara formal 

belum sepenuhnya melengkapi persyaratan administratif, antara lain belum 

menandatangani Buku Daftar Anggota.  

 

 Ayat (2) 

Cukup jelas  

 

Pasal 19 

Ayat (1)   

 Huruf a 

Cukup jelas 

Huruf b 

Cukup jelas  
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Ayat (2)   

Yang dimaksud dengan azas pemberian pinjaman yang sehat adalah pemberian 

pinjaman yang didasarkan atas penilaian kelayakan dan kemampuan permohonan 

pinjaman.  

  

Ayat (3) 

Cukup jelas  

 

Pasal 20 

 Ayat (1) 

Cukup jelas  

 Ayat (2)  

Pelayanan kepada calon anggota hanya diberikan apabila yang bersangkutan 

sekalipun secara formal belum sepenuhnya terdaftar sebagai anggota, tetapi secara 

material telah memenuhi dan melaksanakan persyaratan administratif keanggotaan 

koperasi yang bersangkutan. 

Ayat (3) 

Perjanjian kerjasama dimaksud dinyatakan sah apabila ditandatangani sekurang-

kurangnya oleh ketua dan sekretaris masing-masing koperasi.  

 Ayat (4) 

Dalam pemberian pinjaman kepada anggota koperasi lain yang bertanggung 

jawab terhadap pinjaman tersebut pada prinsipnya tetap anggota yang bersangkutan. 

Namun koperasi lain tersebut tetap ikut bertanggung jawab atas pengembalian 

pinjaman bila peminjam tidak mengembalikan pinjamannya.   

  

Pasal 21 

Ayat (1)  

Ditetapkannya batas maksimum pemberian pinjaman dilakukan dalam rangka 

menjaga kesehatan usaha koperasi dan agar koperasi tersebut memprioritaskan 

pelayanannya kepada anggota.  

Ayat (2)  

Dengan ketentuan ini maka hak Pengurus dan Pengawas dalam menerima 

pinjaman sama seperti hak anggota dan tidak ada keistimewaan tertentu.  

 

  

Pasal 22 

Ayat (1)  

Huruf a  

Cukup jelas 

Huruf b  

Cukup jelas  

Huruf c 
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Cukup jelas  

  

Ayat (2) 

Cukup jelas  

  

Pasal 23 

 Ayat (1)  

Pemberian imbalan dapat berupa bunga atau dalam bentuk lainnya antara lain 

berupa prinsip bagi hasil.  

 

Ayat (2) 

Cukup jelas  

Pasal 24 

  Cukup jelas  

  

Pasal 25 

Ketentuan tentang prinsip kesehatan dan prinsip kehati-hatian yang ditetapkan 

oleh Menteri dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi usaha simpan pinjam 

yang dilakukan oleh koperasi dalam menjaga kesehatan usahanya. Ketentuan 

tersebut terutama berkaitan dengan aspek keuangan dan sistem pengelolaan usaha 

simpan pinjam, dan khusus mengenai aspek keuangan diperlukan pedoman yang 

bersifat kuantitatif. Pengaturan mengenai prinsip kehati-hatian ini diperlukan karena 

pada hakekatnya usaha simpan pinjam merupakan sarana pengelolaan dana.  

  

Pasal 26 

 Ayat (1) 

Cukup jelas  

 Ayat (2)  

Cukup jelas  

 Ayat (3) 

Cukup jelas  

  

Pasal 27 

Ayat (1) 

Menteri atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pemeriksaan terhadap 

koperasi setiap waktu apabila terjadi indikasi penyimpangan yang dilakukan oleh 

koperasi yang bersangkutan.  

Ayat (2) 

Cukup jelas  
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Pasal 28 

 Ayat (1) 

 

 

Huruf a 

Cukup jelas 

Huruf b 

Cukup jelas 

Huruf c   

Tindakan penggabungan dalam hal ini dilakukan hanya untuk Koperasi Simpan 

Pinjam.  

 Huruf d 

  Cukup jelas 

Huruf e  

Tindakan lain dalam hal ini misalnya membentuk lembaga yang berfungsi untuk 

menangani kesulitan koperasi.  

  

Ayat (2) 

Huruf a 

Cukup jelas  

Huruf b  

Cukup jelas 

Huruf c 

Cukup jelas 

Huruf d  

Cukup jelas 

Huruf e 

Cukup jelas 

Huruf f  

Cukup jelas  

 Ayat (3) 

Pengertian pembubaran untuk Unit Simpan Pinjam adalah penutupan.  

 

Pasal 29 

 Ayat (1) 

Cukup jelas 

Ayat (2) 

Huruf a   

Cukup jelas  

Huruf b   

Sanksi administratif dimaksud antara lain berupa denda.  

Ayat (3) 

Cukup jelas  
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Pasal 30 

Ketentuan ini berlaku dalam hal pembubaran terjadi karena kesulitan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 tidak dapat diatasi, atau karena hal lainnya 

sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992. Tujuannya adalah 

untuk melindungi penyimpan dana.  

Pasal 31 

 Ayat (1) 

Cukup jelas  

 Ayat (2) 

Cukup jelas  

  

Pasal 32 

 Ayat (1) 

Cukup jelas  

  

Ayat (2) 

Cukup jelas  

 Ayat (3) 

Cukup jelas  

  

Pasal 33 

 Huruf a  

Cukup jelas  

 Huruf b  

Cukup jelas  

Huruf c  

 Cukup jelas  

Huruf d 

  Cukup jelas  

 Huruf e  

Cukup jelas  

Huruf f  

Cukup jelas  

 Huruf g 

Cukup jelas  
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Pasal 34 

 Ayat (1) 

Cukup jelas  

Ayat (2)  

  Cukup jelas  

Ayat (3)   

  Cukup jelas   

  

Pasal 35 

 Huruf a  

Cukup jelas  

Huruf b  

Cukup jelas  

  

Pasal 36 

  Cukup jelas  

  

Pasal 37 

 Ayat (1)  

Cukup jelas 

Ayat (2)  

Cukup jelas  

  

 Ayat (3) 

Cukup jelas  

  

Pasal 38 

Cukup jelas  

  

Pasal 39 

Cukup jelas  

  

Pasal 40 

Cukup jelas  

  

  

CATATAN  

  

Kutipan : LEMBAR LEPAS SEKRETARIAT NEGARA TAHUN 1995  
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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 41 TAHUN 2011 
 
 

TENTANG 
 
 

PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN  KEPELOPORAN PEMUDA, 
SERTA  PENYEDIAAN PRASARANA DAN SARANA KEPEMUDAAN 

 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 
 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (4), 
Pasal 29 ayat (5), dan Pasal 35 ayat (4) Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang 
Kepemudaan,  perlu  menetapkan  Peraturan  Pemerintah 
tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan 
Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana 
Kepemudaan; 

 
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar NegaraRepublik 

Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang 

Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 148 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5067); 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGEMBANGAN 

KEWIRAUSAHAAN DAN KEPELOPORAN PEMUDA, SERTA 
PENYEDIAAN PRASARANA DAN SARANA KEPEMUDAAN. 
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BAB I  
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 
1. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting 

pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga 
puluh) tahun. 

2. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung 
jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda. 

3. Pelayanan kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan 
pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda. 

4. Pengembangan kewirausahaan pemuda adalah kegiatan mengembangkan 
potensi keterampilan dan kemandirian berusaha. 

5. Pengembangan kepeloporan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi 
dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan 
memberikan jalan keluar atas pelbagai masalah. 

6. Kemitraan  adalah  kerjasama  untuk  membangun potensi pemuda dengan 
prinsip saling 
membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan. 

7. Organisasi kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda. 
8. Prasarana kepemudaan adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang 

digunakan untuk pelayanan kepemudaan. 
9. Sarana kepemudaan adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk 

pelayanan kepemudaan. 
10. Masyarakat adalah warga negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan 

peranan dalam bidang kepemudaan. 
11. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik 

Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 

12. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat 
daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 

13. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang kepemudaan. 
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BAB II 
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB 

 
Pasal  2 

(1) Pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda, serta penyediaan 
prasarana dan sarana kepemudaan merupakan tugas dan tanggung jawab 
Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah 
kabupaten/kota. 

(2) Tugas Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah 
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 
bentuk memfasilitasi pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan 
pemuda. 

(3) Tanggung jawab Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah 
daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
dalam bentuk menyediakan prasarana dan sarana kepemudaan. 

 
Pasal  3 

(1) Pemerintah memfasilitasi pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan 
pemuda lintas provinsi, tingkat nasional, dan internasional. 

(2) Pemerintah provinsi memfasilitasi pengembangan kewirausahaan dan 
kepeloporan pemuda lintas kabupaten/kota dan tingkat provinsi. 

(3) Pemerintah kabupaten/kota memfasilitasi pengembangan kewirausahaan 
dan kepeloporan pemuda lintas kecamatan dan tingkat kabupaten/kota. 

 
Pasal 4 

Fasilitasi pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3, dapat dilaksanakan melalui kerjasama antara Pemerintah 
dengan pemerintah daerah atau antarpemerintah daerah sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

 
Pasal 5 

(1) Pemerintah menyediakan prasarana dan sarana kepemudaan tingkat 
nasional. 

(2) Pemerintah daerah provinsi menyediakan prasarana dan sarana kepemudaan 
tingkat provinsi. 

(3) Pemerintah daerah kabupaten/kota menyediakan prasarana dan sarana 
kepemudaan tingkat kabupaten/kota.Pemerintah. 

Pasal  6 
(1) Tugas dan tanggung jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri. 
(2) Tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah provinsi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (2) dilaksanakan oleh 
gubernur. 
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(3) Tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 5 ayat (3) dilaksanakan oleh 
bupati/walikota. 

Pasal 7 
(1) Menteri dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berwenang: 

a. menetapkan rencana strategis nasional mengenai pengembangan 
kewirausahaan dan kepeloporan pemuda, serta penyediaan prasarana dan 
sarana kepemudaan; 

b. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta melaksanakan 
kebijakan pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda, serta 
penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan secara nasional; 

c. menetapkansyarat dalam pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan 
pemuda, serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan; dan 

d. melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengembangan kewirausahaan 
dan kepeloporan pemuda, serta penyediaan prasarana dan sarana 
kepemudaan. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat pengembangan kewirausahaan dan 
kepeloporan pemuda, serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dengan Peraturan Menteri. 

 
Pasal 8 

Menteri dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan kewenangannya 
mengoordinasikan kebijakan dan program pengembangan kewirausahaan dan 
kepeloporan pemuda, serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan 
dengan kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian, lembaga 
nonpemerintah, dan/atau pemerintah daerah serta unsur terkait lainnya. 

 
Pasal 9 

Gubernur dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berwenang: 
a. menetapkan rencana strategis provinsi mengenai pengembangan 

kewirausahaan dan kepeloporan pemuda, serta penyediaan prasarana dan 
sarana kepemudaan; 

b. melaksanakan  kebijakan  nasional  dan  menetapkan kebijakan provinsi 
mengenai pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda, serta 
penyediaan sarana dan prasarana kepemudaan tingkat provinsi; 

c. menetapkan syarat dalam penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan 
tingkat provinsi; dan 

d. melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengembangan kewirausahaan 
dan kepeloporan pemuda, serta penyediaan prasarana dan sarana 
kepemudaan tingkat provinsi. 

 
Pasal 10 

Bupati/walikota dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berwenang: 
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a. menetapkan rencana strategis kabupaten/kota mengenai pengembangan 
kewirausahaan dan kepeloporan pemuda, serta penyediaan prasarana dan 
sarana kepemudaan; 

b. melaksanakan kebijakan provinsi dan kebijakan nasional serta menetapkan 
kebijakan kabupaten/kota mengenai pengembangan kewirausahaan dan 
kepeloporan pemuda, serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan 
tingkat kabupaten/kota; 

c. menetapkan syarat dalam penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan 
tingkat kabupaten/kota; dan 

d. melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengembangan kewirausahaan 
dan kepeloporan pemuda, serta penyediaan prasarana dan sarana 
kepemudaan tingkat kabupaten/kota. 

 
Pasal 11 

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, Pasal 9 huruf d, 
dan Pasal 10 huruf d dilakukan melalui pengendalian internal, koordinasi, 
pelaporan, monitoring, dan evaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

BAB III 
PERENCANAAN 

 
Pasal 12 

(1) Pemerintah mencantumkan pengembangan kewirausahaan dan pemuda, serta 
penyediaan prasarana kepemudaan ke dalam: perencanaan kepeloporan dan  
sarana 
a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional; 
b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional; dan 
c. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional. 

(2) Pemerintah  daerah  provinsi,  dengan  berpedoman pada perencanaan 
pembangunan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan 
perencanaan pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda, serta 
penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan ke dalam: 
a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi; 
b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi; dan 
c. Rencana Pembangunan Tahunan Pemerintah Daerah Provinsi. 

(3) Pemerintah daerah kabupaten/kota, dengan berpedoman pada perencanaan 
pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah provinsi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mencantumkan 
perencanaan pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda, serta 
penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan ke dalam: 
a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota; 
b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten/Kota; 

dan 
c. Rencana Pembangunan Tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. 
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(4) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) 
disusun secara sistematis, terarah, terpadu, berkesinambungan, dan 
memperhatikan perkembangan dan perubahan lingkungan. 

 
 
 
 
 

Pasal  13 
(1) Pemerintah dan pemerintah daerah menetapkan rencana strategis yang 

memuat pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda, serta 
penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan. 

(2) Dalam menetapkan rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Pemerintah dan pemerintah daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah sesuai dengan kewenangan masing-masing. 

(3) Rencana strategis Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
ditetapkan oleh Menteri. 

(4) Rencana strategis pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
ditetapkan oleh gubernur atau bupati/walikota. 

(5) Gubernur atau bupati/walikota dalam menetapkan rencana strategis 
pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus selaras dan 
sinergis dengan rencana strategis Pemerintah. 

 
Pasal  14 

Pemerintah atau pemerintah daerah dalam menyusun rencana pengembangan 
kewirausahaan dan kepeloporan pemuda, serta penyediaan prasarana dan sarana 
kepemudaan dapat menerima masukan secara tertulis dari organisasi kepemudaan 
dan masyarakat dan/atau melalui konsultasi publik sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

 
 

Pasal  15 
 

Dalam rangka mendukung perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 
dan Pasal 14, Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan: 
a. inventarisasi dan identifikasi minat, bakat, serta potensi pemuda; 
b. inventarisasi dan identifikasi kebutuhan penyediaan prasarana dan sarana 

kepemudaan secara proporsional; 
c. pengkajian; dan 
d. penetapan standar, pedoman, dan bimbingan teknis secara berjenjang. 

 
BAB IV 

PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN PEMUDA 
 

Bagian Kesatu 
Umum 
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Pasal 16 

Pengembangan kewirausahaan pemuda dilaksanakan sesuai dengan minat, bakat, 
potensi pemuda, potensi daerah, dan arah pembangunan nasional. 

 
Pasal  17 

Pemerintah, pemerintah daerah, organisasi kepemudaan dan/atau masyarakat 
melakukan penelusuran dan identifikasi terhadap minat, bakat, serta potensi 
pemuda. 

Pasal  18 
(1) Pemerintah melakukan pemetaan potensi nasional dalam rangka 

pengembangan kewirausahaan pemuda. 
(2) Pemerintah daerah melakukan pemetaan potensi daerah dalam rangka 

pengembangan kewirausahaan pemuda. 
 

Bagian Kedua 
Fasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda 

 
Pasal  19 

Pengembangan kewirausahaan pemuda dilaksanakan melalui: 
a. pelatihan; 
b. pemagangan; 
c. pembimbingan; 
d. pendampingan; 
e. kemitraan; 
f. promosi; dan/atau 
g. bantuan akses permodalan. 

 
Pasal  20 

Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing 
memfasilitasi pelatihan, pemagangan, pembimbingan, dan pendampingan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d 
melalui: 
a. penyediaan instruktur atau fasilitator, dan tenaga pendamping; 
b. pengembangan kurikulum; 
c. pendirian inkubator kewirausahaan pemuda; 
d. penyediaan prasarana dan sarana; dan 
e. penyediaan pendanaan. 

 
Pasal 21 

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-
masing memfasilitasi kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf 
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e antara pemuda dengan dunia usaha, lembaga pendidikan, dan kalangan 
profesional dalam rangka memperluas jaringan kewirausahaan. 

(2) Fasilitasi kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
melalui: 
a. pengembangan sumber daya manusia; 
b. pemberian bantuan manajemen; 
c. pengalihan teknologi dan dukungan teknis; 
d. perluasan akses pasar; 
e. pengembangan jaringan kemitraan pemuda lokal, nasional, regional, 

maupun internasional; dan/atau 
f. penyediaan akses informasi,akses peluang usaha, dan akses penguatan 
permodalan. 

Pasal 22 
Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-
masing memfasilitasi promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f 
melalui: 

 
a. penyelenggaraan pameran wirausaha muda, baik lokal, nasional, 

regional, maupun internasional. 
b. pengenalan produk atau promosi penggunaan barang dan jasa; 
c. sosialisasi gagasan atau penemuan-penemuan baru serta kemudahan 

pengurusan hak kekayaan intelektual;  
d. Pengembangan jaringan promosi dan pemasaran bersama melalui media 

cetak, elektronik, dan media luar ruang; dan/atau 
e. gelar karya atau demonstrasi produk. 

 
Pasal 23 

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-
masing memfasilitasi bantuan akses permodalan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 19 huruf g. 

(2) Dalam hal akses permodalan untuk mendukung pengembangan 
kewirausahaan pemuda, Pemerintah membentuk lembaga permodalan 
kewirausahaan pemuda. 

 
Pasal 24 

Organisasi kepemudaan dan/atau masyarakat memfasilitasi pengembangan 
kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, sesuai 
dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah dan pemerintah daerah. 

 
Pasal 25 

Pelaksanaan pemberian fasilitasi pengembangan kewirausahaan pemuda oleh 
organisasi kepemudaan dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud dalam 
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Pasal 24 dilakukan secara terkoordinasi dengan Pemerintah dan pemerintah 
daerah. 

 
Pasal 26 

Pelaku usaha dapat memfasilitasi pengembangan kewirausahaan pemuda 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 melalui penyelenggaraan program 
tanggung jawab sosial perusahaan serta program kemitraan dan bina 
lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 
Pasal  27 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian fasilitasi pengembangan 
kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, 
Pasal 21, Pasal 22, Pasal 24, dan Pasal 25 diatur dengan Peraturan Menteri. 

 
 

BAB V 
PENGEMBANGAN KEPELOPORAN PEMUDA 

 
Pasal 28 

(1) Pengembangan kepeloporan pemuda dilaksanakan untuk mendorong 
kreativitas, inovasi, keberanian melakukan terobosan, dan kecepatan 
mengambil keputusan sesuai dengan arah pembangunan nasional. 

 
(2) Pengembangan kepeloporan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) mencakup aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, 
pertahanan dan keamanan serta ilmu pengetahuan dan teknologi dalam 
memahami dan menyikapi perubahan lingkungan strategis, baik domestik 
maupun global serta mencegah dan menangani risiko. 

 
Pasal 29 

Pengembangan kepeloporan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 
dilaksanakan melalui: 
a. pelatihan; 
b. pendampingan; dan/atau 
c. forum kepemimpinan pemuda. 

 
 

Pasal  30 
(1) Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, difasilitasi 

oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan 
masing-masing melalui: 
a. penyediaan instruktur atau fasilitator sesuai standar kompetensi; 
b. pengembangan kurikulum; 
c. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau 
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d.   penyediaan pendanaan. 
 

(2) Instruktur atau fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
wajib memiliki kompetensi di bidangnya sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

 
Pasal 31 

Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, difasilitasi 
oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan 
masing-masing melalui: 
a. penyediaan tenaga; 
b. pengembangan aksesibilitas bagi pemuda; 
c. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau 
d. penyediaan pendanaan. 

 
 
 

Pasal 32 
Forum kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 
huruf c, difasilitasi Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan 
kewenangan masing-masing melalui: 
a. studi pengembangan kepeloporan pemuda; 
b. konsolidasi, koordinasi, dan sinkronisasi dengan pemangku 

kepentingan; 
c. aksesibilitas bagi pemuda untuk berinteraksi dalam organisasi 

kepemudaan; 
d. seminar, lokakarya, temu konsultasi, dan pertemuan kepemudaan 

lainnya tingkat daerah, nasional, dan/atau internasional; 
e. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau 
f. penyediaan pendanaan. 

 
Pasal 33 

Organisasi kepemudaan dan/atau masyarakat memfasilitasi pengembangan 
kepeloporan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 sesuai 
dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah dan pemerintah 
daerah. 

 
Pasal  34 

Pelaksanaan pemberian fasilitasi pengembangan kepeloporan pemuda oleh 
organisasi kepemudaan dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 29 dan Pasal 33 dilakukan secara terkoordinasi dengan 
Pemerintah dan pemerintah daerah. 
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Pasal 35 
Pelaku usaha memfasilitasi pengembangan kepeloporan pemuda 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 melalui penyelenggaraan program 
tanggung jawab sosial perusahaan serta program kemitraan dan bina 
lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 
Pasal 36 

Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  tata  cara  pemberian fasilitasi 
pengembangan kepeloporan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, 
Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32 diatur dengan Peraturan Menteri. 
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BAB VI 
PENYEDIAAN PRASARANA DAN 

SARANA KEPEMUDAAN 
 

Bagian Kesatu 
Umum 

 
Pasal 37 

(1) Prasarana kepemudaan terdiri atas: 
a. sentra pemberdayaan pemuda; 
b. koperasi pemuda; 
c. pondok pemuda; 
d. gelanggang pemuda atau remaja atau mahasiswa; 
e. pusat pendidikan dan pelatihan pemuda; atau 
f. prasarana lain yang diperlukan bagi pelayanan kepemudaan. 

(2) Sarana kepemudaan terdiri atas peralatan dan perlengkapan yang 
digunakan untuk menunjang prasarana kepemudaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal. 

 
Bagian Kedua 
Penyediaan 

 
Pasal 38 

(1) Penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 37 dilakukan dengan memperhatikan potensi, jumlah, dan 
jenis serta standar prasarana dan sarana pada masing-masing kegiatan 
yang meliputi: 
a. penyadaran pemuda; 
b. pemberdayaan pemuda; dan 
c. pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan 

pemuda. 
(2) Penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan pelayanan 
pemuda penyandang cacat. 

 
Pasal 39 

Penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan oleh Pemerintah dan 
pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

 
Pasal 40 

(1) Organisasi kepemudaan dan/atau masyarakat dapat menyediakan 
prasarana dan sarana kepemudaan. 
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(2) Penyediaan dan/atau pembangunan prasarana dan sarana kepemudaan 
oleh organisasi kepemudaan dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan standar prasarana dan sarana 
kepemudaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan ayat (2) harus dikoordinasikan dengan pemerintah 
daerah setempat. 

(4) Organisasi kepemudaan dan/atau masyarakat yang menyediakan 
prasarana dan sarana kepemudaan dapat diberikan fasilitas kemudahan 
oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang pelaksanaannya 
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 
 

Pasal 41 
(1) Dalam hal dibutuhkan Pemerintah, pemerintah daerah, organisasi 

kepemudaan dan/atau masyarakat dapat saling bekerja sama dalam 
penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan. 

 
(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dinyatakan dalam 

bentuk perjanjian yang sah dan mengikat sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

 
Bagian Ketiga 
Pengelolaan 

 
Pasal 42 

Pengelolaan prasarana dan sarana kepemudaan meliputi: 
a. pemanfaatan; 
b. pemeliharaan; dan 
c. pengawasan. 

 
Pasal 43 

(1) Pemanfaatan prasarana dan sarana kepemudaan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 42 huruf a bertujuan untuk meningkatkan upaya 
pengembangan pelayanan kepemudaan. 

(2) Pemanfaatan prasarana dan sarana kepemudaan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan fungsi sosial dan budaya. 

 
(3) Pemanfaatan prasarana dan sarana kepemudaan selain sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu 
kegiatan pelayanan kepemudaan dan tidak merusak prasarana dan sarana 
kepemudaan. 

 
Pasal 44 
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Pemanfaaatan prasarana dan sarana kepemudaan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 42 huruf a dilaksanakan secara efektif, efisien, optimal, dan 
profesional. 

 
 
 
 

Pasal  45 
(1) Pemeliharaan prasarana dan sarana kepemudaan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 42 huruf b ditujukan agar prasarana dan sarana kepemudaan 
dapat digunakan sesuai dengan fungsinya. 

(2) Pemeliharaan prasarana dan sarana kepemudaan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) harus dilaksanakan sesuai dengan standar yang ditetapkan 
dan dilakukan secara efektif, efisien, dan berkesinambungan dengan 
menyediakan antara lain: 
a. tenaga pemelihara yang kompeten; 
b. kelengkapan sarana pemeliharaan sesuai standar; dan 
c. dukungan pendanaan. 

 
Pasal 46  

(1) Pengawasan prasarana dan sarana kepemudaan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 42 huruf c menjadi tanggung jawab Pemerintah, pemerintah 
daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. 

(2) Organisasi kepemudaan dan/atau masyarakat dapat berperan serta dalam 
pengawasan pemanfaatan dan pemeliharaan prasarana dan sarana 
kepemudaan. 

(3) Pengawasan atas prasarana dan sarana kepemudaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menjamin: 
a. pemanfaatan prasarana dan sarana kepemudaan dilakukan secara 

efektif, efisien, optimal, dan profesional; dan 
b. pemeliharaan prasarana dan sarana kepemudaan dilakukan sesuai 

dengan standar yang ditetapkan. 
 

Pasal 47 
(1) Menteri bertanggungjawab atas pengawasan prasarana dan sarana 

kepemudaan tingkat nasional. 
(2) Gubernur bertanggungjawab atas pengawasan prasarana dan sarana 

kepemudaan tingkat provinsi. 
(3) Bupati/walikota bertanggungjawab atas pengawasan prasarana dan 

sarana kepemudaan tingkat kabupaten/kota. 
 

Pasal 48 



 

 142 

(1) Organisasi kepemudaan dan/atau masyarakat dapat melakukan 
pengawasan atas pemanfaatan dan pemeliharaan prasarana dan sarana 
kepemudaan. 

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara 
menyampaikan: 
a. pendapat, saran, dan/atau usulan; dan 
b. laporan dan/atau pengaduan; 
kepada instansi Pemerintah dan/atau pemerintah daerah. 

 
 

Pasal 49 
Pengelolaan prasarana kepemudaan yang telah menjadi barang milik negara 
atau milik daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

 
BAB VII 

PENDANAAN 
 

Pasal  50 
(1) Sumber pendanaan bagi kegiatan pengembangan kewirausahaan dan 

kepeloporan pemuda, serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan 
diperoleh dari Pemerintah dan pemerintah daerah yang dialokasikan dalam 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah. 

 
(2) Selain sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendanaan 

kegiatan pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda, serta 
penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan dapat diperoleh dari organisasi 
kepemudaan, masyarakat, dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

 
 

BAB VIII 
KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal  51 

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap 
orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini 
dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 
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PENJELASAN ATAS 
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 41 TAHUN 2011 
TENTANG 

PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN  KEPELOPORAN PEMUDA, 
SERTA  PENYEDIAAN PRASARANA DAN SARANA KEPEMUDAAN 

 
I. UMUM 

Sejarah perjuangan bangsa Indonesia telah membuktikan bahwa pemuda 
mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam proses perjuangan, 
pembaruan, dan pembangunan bangsa. Pemuda merupakan kekuatan moral, 
kontrol sosial, dan agen perubahan yang memiliki semangat kejuangan, sifat kritis, 
idealis, inovatif, progresif, dinamis, reformis, dan wawasan jauh ke depan. 

Menyadari akan peran penting dan potensi pemuda bagi pembangunan dan 
kemajuan bangsa tersebut, Pemerintah telah mengesahkan dan mengundangkan 
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. Undang-Undang 
tersebut memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum atas eksistensi, 
memperkuat posisi, dan memberi kesempatan kepada setiap pemuda untuk 
mengembangkan potensi, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-citanya. 

Undang-Undang tersebut mengamanatkan untuk mengatur lebih lanjut 
mengenai pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda, serta 
penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan. Pengembangan kewirausahaan 
dan kepeloporan dilaksanakan sesuai dengan minat, bakat, potensi pemuda, 
potensi daerah, dan arah pembangunan nasional. Pengembangan kewirausahaan 
pemuda bertujuan untuk mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian 
berusaha. 

Pengembangan kepeloporan pemuda bertujuan untuk mendorong kreativitas, 
inovasi, keberanian melakukan terobosan dan kecepatan mengambil keputusan 
sesuai dengan arah pembangunan nasional dengan memperhatikan karateristik 
daerah. Penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan ditujukan untuk 
melaksanakan pelayanan kepemudaan. 

Pengembangan kewirausahaan, kepeloporan pemuda difasilitasi oleh 
Pemerintah, pemerintah daerah, organisasi kepemudaan, dan/atau masyarakat. 
Organisasi kepemudaan dan/atau masyarakat diberikan kesempatan yang luas 
bersama-sama Pemerintah dan pemerintah daerah melaksanakan 
pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda sehingga diharapkan 
dapat menciptakan pemuda yang maju, berkarakter, berkapasitas, dan berdaya 
saing. 
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Selanjutnya untuk memberikan dukungan dalam pelayanan kepemudaan 
diperlukan prasarana dan sarana yang memadai. Penyediaan prasarana dan 
sarana kepemudaan tersebut merupakan tanggung jawab Pemerintah dan 
pemerintah daerah, namun demikian organisasi kepemudaan dan/atau 
masyarakat dapat menyediakan prasarana dan sarana kepemudaan. Hal ini 
sangat disadari bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai 
keterbatasan. 

Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan untuk melaksanakan perintah Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, khususnya dalam 
pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda, serta penyediaan 
prasarana dan sarana kepemudaan. Sejalan dengan hal tersebut Peraturan 
Pemerintah ini mengatur tugas dan tanggung jawab, perencanaan, serta 
pendanaan mengenai: 
a. pengembangan kewirausahaan pemuda; 
b. pengembangan kepeloporan pemuda; dan 
c. penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan. 
 
II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1  
 Cukup jelas. 
 

Pasal 2 
Cukup jelas. 
 

Pasal 3 
 Cukup jelas. 
 

Pasal 4  
 Cukup jelas. 
 

Pasal 5  

 Cukup jelas. 

Pasal 6 

 Cukup jelas. 

Pasal 7 

Cukup jelas. 

Pasal 8 
Koordinasi dengan kementerian atau lembaga nonkementerian, lembaga 

nonpemerintah, dan/atau pemerintah daerah serta unsur terkait lainnya 
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dilaksanakan sejak perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan monitoring dan 
evaluasi. 

 
Pasal 9 

Huruf  a 
Cukup jelas. 

Huruf  b 
Dalam menetapkan kebijakan provinsi, gubernur berpedoman pada kebijakan 
nasional mengenai pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda, 
serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan. 
Huruf  c 

Cukup jelas. 
Huruf  d 

Cukup jelas. 
 

Pasal 10 
Huruf  a 

Cukup jelas. 
 

Huruf  b 
Dalam menetapkan kebijakan kabupaten/kota, bupati/walikota berpedoman pada 
kebijakan nasional dan kebijakan provinsi mengenai pengembangan 
kewirausahaan dan kepeloporan pemuda, serta penyediaan prasarana dan 
sarana kepemudaan. 

 
Huruf  c 

Cukup jelas. 
 

Huruf  d 
Cukup jelas. 

 
Pasal 11 

Cukup jelas. 
 

Pasal 12 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
 

Ayat (2) 
Yang dimaksud dengan “perencanaan pembangunan nasional” meliputi: 
a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang; 
b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah; dan 
c. Rencana Pembangunan Tahunan. 
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Ayat (3) 
Yang dimaksud dengan “perencanaan pembangunan daerah provinsi” meliputi: 
a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah; 
b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan 
c. Rencana Pembangunan Tahunan Pemerintah Daerah. 

 
Pasal 13 

Cukup jelas. 
 

Pasal 14 
Cukup jelas. 

 
Pasal 15 

Cukup jelas. 
 

Pasal 16 
Yang dimaksud dengan “arah pembangunan nasional” dalam ketentuan ini 

adalah arah pengembangan kewirausahaan pemuda yang ditetapkan dalam 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah. 

 
Pasal 17 

Cukup jelas. 
 

Pasal 18 
Cukup jelas. 

 
Pasal 19 

Cukup jelas. 
 

Pasal  20 
Cukup jelas. 

 
Pasal  21 

Cukup jelas. 
 

Pasal 22 
Cukup jelas. 

 
Pasal  23 

Cukup jelas. 
 

Pasal  24 
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Fasilitasi pengembangan kewirausahaan pemuda oleh organisasi 
kepemudaan dan masyarakat harus disesuaikan dengan rencana strategis 
yang ditetapkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah agar pemberian 
fasilitasi pengembangan kewirausahaan pemuda tersebut selaras dan sinergis 
sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal. 

 
Pasal  25 

Cukup jelas. 
 

Pasal  26 
Cukup jelas. 

 
Pasal  27 

Cukup jelas. 
 

Pasal  28 
Cukup jelas. 

 
Pasal  29 

Cukup jelas. 
 

Pasal 30 
Cukup jelas. 

 
Pasal  31 

Cukup jelas. 
 

Pasal 32 
Cukup jelas. 

 
Pasal  33 

Cukup jelas. 
 

Pasal 34 
Cukup jelas. 

 
Pasal 35 

Cukup jelas. 
 

Pasal 36 
Cukup jelas. 

 
Pasal 37 

Cukup jelas. 
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Pasal 38 
Cukup jelas. 
 

Pasal 39 
Cukup jelas. 

 
Pasal  40 

Cukup jelas. 
 

Pasal  41 
Cukup jelas. 

 
Pasal  42 

Cukup jelas. 
 

Pasal  43 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
 

Ayat (2) 
Yang dimaksud dengan “memperhatikan fungsi sosial dan budaya” bahwa 
pemanfaatan prasarana dan sarana kepemudaan digunakan untuk kepentingan 
kegiatan masyarakat misalnya bakti sosial, pertemuan, pagelaran kesenian, 
dan pameran kerajinan. 

 
Ayat (3) 

Cukup jelas. 
 

Pasal  44 
Cukup jelas. 

 
Pasal  45 

Cukup jelas. 
 

Pasal  46 
Cukup jelas. 

 
Pasal  47 

Cukup jelas. 
 

Pasal  48 
Cukup jelas. 

 
Pasal  49 

Cukup jelas. 
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Pasal  50 

Cukup jelas. 
 

Pasal  51 
Cukup jelas. 
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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 17 TAHUN 2013 
 
 

TENTANG 
 
 

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG USAHA 
MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
 
Menimbang: 
bahwa untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam upaya 
peningkatan, perlindungan, dan kepastian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta 
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2), Pasal 16 ayat (3), Pasal 37, Pasal 
38 ayat (3), dan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang 
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan 
Menengah. 
 
Mengingat: 
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866). 
 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan: 
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 
NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH. 
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BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 
1. Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar adalah Usaha 

Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan 
Menengah. 

2. Izin Usaha adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang 
berdasarkan ketentuanperaturan perundang-undangan sebagai bukti legalitas 
yang menyatakan sah bahwa Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah 
telah memenuhi persyaratan dan diperbolehkan untuk menjalankan suatu kegiatan 
usaha tertentu. 

3. Jangka Waktu adalah kondisi tingkatan lamanya pengembangan usaha yang 
diberikan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah. 

4. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun 
tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, 
dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 
dengan Usaha Besar. 

5. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah 
untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah secara sinergis melalui 
penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai 
aspek kehidupan ekonomi, agar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memperoleh 
pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang 
seluas-luasnya. 

6. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha 
Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di 
Indonesia. 

7. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, 
Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan 
bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro, 
Kecil, dan Menengah. 

8. Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disingkat KPPU adalah 
komisi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 
tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. 

9. Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha 
Mikro, Kecil, dan Menengah. 

10. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik 
Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 

11. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang Usaha 
Mikro, Kecil, dan Menengah. 
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12. Menteri Teknis/Kepala Lembaga Pemerintah Nonkementerian adalah 
menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian yang secara teknis 
bertanggungjawab untuk mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 
dalam sektor kegiatannya. 

13. Pejabat adalah pejabat yang berwenang untuk memberikan Izin Usaha sesuai 
dengan tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

14. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati/walikota, dan perangkat daerah 
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 
 

Pasal 2 
(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya 

menyelenggarakan pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha 
Menengah. 

(2) Pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: 
a. pengembangan usaha; 
b. Kemitraan; 
c. perizinan; dan 
d. koordinasi dan pengendalian. 

 
BAB II 

PENGEMBANGAN USAHA 
Bagian Kesatu 

Umum 
 

Pasal 3 
(1) Pengembangan usaha dilakukan terhadap Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha 

Menengah. 
(2) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. fasilitasi pengembangan usaha; dan 
b. pelaksanaan pengembangan usaha. 

 
 

Bagian Kedua 
Fasilitasi Pengembangan 

 
Pasal 4 

(1) Fasilitasi pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) 
huruf a dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah. 

(2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bidang produksi 
dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, serta desain dan teknologi. 
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Bagian Ketiga 
Kegiatan Pengembangan 

 
Pasal 5 

(1) Pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan melalui: 
a. pendataan, identifikasi potensi, dan masalah yang dihadapi; 
b. penyusunan program pembinaan dan pengembangan sesuai potensi dan 

masalah yang dihadapi; 
c. pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan; dan 
d. pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program. 

(2) Pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendekatan: 
a. koperasi; 
b. sentra; 
c. klaster; dan 
d. kelompok. 

Bagian Keempat 
Prioritas, Intensitas, dan Jangka Waktu 

 
Pasal 6 

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah memprioritaskan pengembangan Usaha 
Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah melalui: 
a. pemberian kesempatan untuk ikut serta dalam pengadaan barang dan jasa 

Pemerintah dan Pemerintah Daerah; 
b. pencadangan usaha bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah 

melalui pembatasan bagi Usaha Besar; 
c. kemudahan perizinan; 
d. penyediaan Pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan; atau 
e. fasilitasi teknologi dan informasi. 

(2) Pemberian kesempatan untuk ikut serta dalam pengadaan barang dan jasa 
Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Pencadangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi 
bidang dan sektor usaha: 
a. yang hanya boleh diusahakan oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil; 
b. yang dapat dilakukan oleh Usaha Menengah dan Usaha Besar melalui pola 

Kemitraan dengan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah; 
c. yang dapat dilakukan oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah 

yang bersifat inovatif, kreatif, dan/atau secara khusus diprioritaskan sebagai 
program Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan 
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d. yang dapat dilakukan oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah 
yang berada pada daerah perbatasan, bencana alam, pasca kerusuhan, 
dan daerah tertinggal. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencadangan usaha sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Presiden. 
 

Pasal 7 
(1) Fasilitasi pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 

dilaksanakan berdasarkan intensitas dan Jangka Waktu. 
(2) Intensitas dan Jangka Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 

berdasarkan klasifikasi dan tingkat perkembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil, 
dan Usaha Menengah. 

(3) Menteri membuat pedoman klasifikasi dan tingkat perkembangan Usaha Mikro, 
Usaha Kecil, dan Usaha Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 

(4) Pedoman klasifikasi dan tingkat perkembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan 
Usaha Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit meliputi: 
a. kriteria klasifikasi berdasarkan masalah dan/atau potensi; 
b. penentuan klasifikasi; 
c. pendekatan pengembangan; 
d. bentuk fasilitasi; dan 
e. Jangka Waktu fasilitasi. 

(5) Menteri Teknis/Kepala Lembaga Pemerintah Nonkementerian, atau 
Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan intensitas 
dan Jangka Waktu fasilitasi pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan 
Usaha Menengah sesuai dengan pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat 
(4). 
 

Bagian Kelima 
Pelaksanaan Pengembangan 

 
Pasal 8 

(1) Pelaksanaan pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
ayat (2) huruf b dilakukan oleh Dunia Usaha dan masyarakat. 

(2) Pengembangan usaha oleh Dunia Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilakukan oleh: 
a. Usaha Besar; dan 
b. Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah yang bersangkutan. 

 
(3) Usaha Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, melakukan 

pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dengan 
prioritas: 
a. keterkaitan usaha; 
b. potensi produksi barang dan jasa pada pasar domestik; 
c. produksi dan penyediaan kebutuhan pokok; 
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d. produk yang memiliki potensi ekspor; 
e. produk dengan nilai tambah dan berdaya saing; 
f. potensi mendayagunakan pengembangan teknologi; dan/atau  
g. potensi dalam penumbuhan wirausaha baru. 

(4) Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf b, melakukan pengembangan usaha dengan: 
a. mengembangkan jaringan usaha dan Kemitraan; 
b. melakukan usaha secara efisien; 
c. mengembangkan inovasi dan peluang pasar; 
d. memperluas akses pemasaran; 
e. memanfaatkan teknologi; 
f. meningkatkan kualitas produk; dan 
g. mencari sumber pendanaan usaha yang lebih luas. 

(5) Pengembangan usaha oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
paling sedikit dilakukan dengan: 
a. memprioritaskan penggunaan produk yang dihasilkan oleh Usaha Mikro, 

Usaha Kecil dan Usaha Menengah; 
b. menciptakan wirausaha baru; 
c. bimbingan teknis dan manajerial; dan/atau 
d. melakukan konsultasi dan pendampingan. 

 
Pasal 9 

Pelaksanaan pengembangan usaha oleh Dunia Usaha dan masyarakat sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dapat dilakukan dengan memperhatikan intensitas 
dan Jangka Waktu yang ditetapkan oleh Menteri, Menteri Teknis/Kepala Lembaga 
Pemerintah Nonkementerian, atau Pemerintah Daerah. 
 

BAB III 
KEMITRAAN 

 
Bagian Kesatu 
Pola Kemitraan 

 
Paragraf 1 

Umum 
 

Pasal 10 
(1) Kemitraan antara Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dengan 

Usaha Besar dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip Kemitraan dan 
menjunjung etika bisnis yang sehat. 

(2) Prinsip Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi prinsip: 
a. saling membutuhkan; 
b. saling mempercayai; 
c. saling memperkuat; dan 
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d. saling menguntungkan. 
(3) Dalam melaksanakan Kemitraan, para pihak mempunyai kedudukan hukum 

yang setara dan terhadap mereka berlaku hukum Indonesia. 
(4) Kemitraan antara Usaha Mikro, Usaha Kecil, atau Usaha Menengah dengan 

Usaha Besar dilaksanakan dengan disertai bantuan dan perkuatan oleh Usaha 
Besar. 

 
Pasal 11 

(1) Kemitraan mencakup proses alih keterampilan bidang produksi dan 
pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi 
sesuai dengan pola Kemitraan. 

(2) Pola Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. inti-plasma; 
b. subkontrak; 
c. waralaba; 
d. perdagangan umum; 
e. distribusi dan keagenan; 
f. bagi hasil; 
g. kerja sama operasional; 
h. usaha patungan (joint venture); 
i. penyumberluaran (outsourcing); dan 
j. bentuk kemitraan lainnya. 

(3) Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, atau Usaha Besar dalam 
melakukan pola Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang 
memutuskan hubungan hukum secara sepihak sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

 
Pasal 12 

Dalam pelaksanaan Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2): 
a. Usaha Besar dilarang memiliki dan/atau menguasai Usaha Mikro, Usaha Kecil, 

dan/atau Usaha Menengah mitra usahanya; dan 
b. Usaha Menengah dilarang memiliki dan/atau menguasai Usaha Mikro dan/atau 

Usaha Kecil mitra usahanya. 
 

Paragraf 2 
Inti-Plasma 

 
Pasal 13 

Dalam pola Kemitraan inti-plasma: 
a. Usaha Besar berkedudukan sebagai inti, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha 

Menengah berkedudukan sebagai plasma; atau 
b. Usaha Menengah berkedudukan sebagai inti, Usaha Mikro dan Usaha Kecil 

berkedudukan sebagai plasma. 
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Paragraf 3 
Subkontrak 

Pasal 14 
Dalam pola Kemitraan subkontrak: 
a. Usaha Besar berkedudukan sebagai kontraktor, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan 

Usaha Menengah berkedudukan sebagai subkontraktor; atau 
b. Usaha Menengah berkedudukan sebagai kontraktor, Usaha Mikro dan Usaha 

Kecil berkedudukan sebagai subkontraktor. 
c.  

Paragraf 4 
Waralaba 

 
Pasal 15 

Dalam pola Kemitraan waralaba: 
a. Usaha Besar berkedudukan sebagai pemberi waralaba, Usaha Mikro, Usaha 

Kecil, dan Usaha Menengah berkedudukan sebagai penerima waralaba; atau 
b. Usaha Menengah berkedudukan sebagai pemberi waralaba, Usaha Mikro dan 

Usaha Kecil berkedudukan sebagai penerima waralaba. 
 

Pasal 16 
Usaha Besar yang memperluas usahanya dengan cara waralaba memberikan 
kesempatan dan mendahulukan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah 
yang memiliki kemampuan. 
 

Pasal 17 
Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah yang akan mengembangkan usaha 
dengan menerapkan sistem bisnis melalui pemasaran barang dan/atau jasa yang telah 
terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/ atau dipergunakan oleh pihak lain, 
dapat melakukan Kemitraan dengan pola waralaba sebagai pemberi waralaba. 
 

Pasal 18 
 
Ketentuan mengenai waralaba diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 
 

Paragraf 5 
Perdagangan Umum 

Pasal 19 
(1) Dalam pola Kemitraan perdagangan umum: 

a. Usaha Besar berkedudukan sebagai penerima barang, Usaha Mikro, Usaha 
Kecil, dan Usaha Menengah berkedudukan sebagai pemasok barang; atau 

b. Usaha Menengah berkedudukan sebagai penerima barang, Usaha Mikro dan 
Usaha Kecil berkedudukan sebagai pemasok barang. 
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(2) Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah sebagai pemasok barang 
memproduksi barang atau jasa bagi mitra dagangnya. 

 
Pasal 20 

(1) Kemitraan usaha dengan pola perdagangan umum, dapat dilakukan dalam bentuk 
kerja sama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau menerima pasokan dari 
Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah oleh Usaha Besar yang 
dilakukan secara terbuka. 

(2) Pemenuhan kebutuhan barang dan jasa yang diperlukan oleh Usaha Besar atau 
Usaha Menengah dilakukan dengan mengutamakan pengadaan hasil produksi 
Usaha Kecil atau Usaha Mikro sepanjang memenuhi standar mutu barang dan jasa 
yang diperlukan. 

(3) Pengaturan sistem pembayaran dalam bentuk kerja sama Kemitraan perdagangan 
umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tidak merugikan 
salah satu pihak. 
 

Paragraf 6 
Distribusi dan Keagenan 

Pasal 21 
 
Dalam pola Kemitraan distribusi dan keagenan: 

a. Usaha Besar memberikan hak khusus memasarkan barang dan jasa kepada 
Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah; atau 

 
b. Usaha Menengah memberikan hak khusus memasarkan barang dan jasa kepada 

Usaha Mikro dan Usaha Kecil. 
 

Paragraf 7 
Bagi Hasil 
Pasal 22 

Dalam pola Kemitraan bagi hasil: 
a. Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah berkedudukan sebagai 

pelaksana yang menjalankan usaha yang dibiayai atau dimiliki oleh Usaha 
Besar; atau 

b. Usaha Mikro dan Usaha Kecil berkedudukan sebagai pelaksana yang 
menjalankan usaha yang dibiayai atau dimiliki oleh Usaha Menengah. 

 
Pasal 23 

(1) Masing-masing pihak yang bermitra dengan pola bagi hasil memberikan 
kontribusi sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki serta 
disepakati kedua belah pihak yang bermitra. 

(2) Besarnya pembagian keuntungan yang diterima atau kerugian yang ditanggung 
masing-masing pihak yang bermitra dengan pola bagi hasil berdasarkan pada 
perjanjian yang disepakati. 
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Paragraf 8 
Kerja Sama Operasional 

 
Pasal 24 

Dalam pola Kemitraan kerja sama operasional: 
a. antara Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dengan Usaha Besar 

menjalankan usaha yang sifatnya sementara sampai dengan pekerjaan 
selesai; atau 

b. antara Usaha Mikro dan Usaha Kecil dengan Usaha Menengah menjalankan 
usaha yang sifatnya sementara sampai dengan pekerjaan selesai. 
 

Paragraf 9 
Usaha Patungan 

 
Pasal 25 

(1) Usaha Mikro, Usaha Kecil, atau Usaha Menengah lokal dalam melaksanakan 
kegiatan usahanya dapat melakukan Kemitraan usaha dengan Usaha Besar 
asing melalui pola usaha patungan (joint venture) dengan cara menjalankan 
aktifitas ekonomi bersama dengan mendirikan perusahaan baru. 

(2) Usaha Mikro dan Usaha Kecil lokal dalam melaksanakan kegiatan usahanya 
dapat melakukan Kemitraan usaha dengan Usaha Menengah asing melalui pola 
usaha patungan (joint venture) dengan cara menjalankan aktifitas ekonomi 
bersama dengan mendirikan perusahaan baru. 

(3) Pendirian perusahaan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 
Pasal 26 

Dalam menjalankan aktifitas ekonomi bersama para pihak berbagi secara proporsional 
dalam pemilikan saham, keuntungan, risiko, dan manajemen perusahaan. 
 

Paragraf 10 
Penyumberluaran 

 
Pasal 27 

(1) Usaha Mikro, Usaha Kecil, atau Usaha Menengah dapat bermitra dengan 
Usaha Besar dengan Kemitraan pola penyumberluaran, untuk mengerjakan 
pekerjaan atau bagian pekerjaan di luar pekerjaan utama Usaha Besar. 

(2) Usaha Mikro atau Usaha Kecil dapat bermitra dengan Usaha Menengah dengan 
Kemitraan pola penyumberluaran, untuk mengerjakan pekerjaan atau bagian 
pekerjaan di luar pekerjaan utama Usaha Menengah. 

(3) Kemitraan pola penyumberluaran dijalankan pada bidang dan jenis usaha yang 
bukan merupakan pekerjaan pokok dan/atau bukan komponen pokok. 

(4) Dalam pola Kemitraan penyumberluaran: 
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a. Usaha Besar berkedudukan sebagai pemilik pekerjaan, Usaha Mikro, 
Usaha Kecil, dan Usaha Menengah berkedudukan sebagai penyedia dan 
pelaksana jasa pekerjaan; atau 

b. Usaha Menengah berkedudukan sebagai pemilik pekerjaan, Usaha Mikro 
dan Usaha Kecil berkedudukan sebagai penyedia dan pelaksana jasa 
pekerjaan. 

 
(5) Pelaksanaan pola Kemitraan penyumberluaran sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
 

Paragraf 11 
Kemitraan Lain 

 
Pasal 28 

(1) Selain Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 
27, antar Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dapat melakukan 
Kemitraan lain. 

(2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), ayat (2) dan ayat 
(3) serta Pasal 11 ayat (3). 
 

Paragraf 12 
Perjanjian 

 
Pasal 29 

(1) Setiap bentuk Kemitraan yang dilakukan oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan 
Usaha Menengah dituangkan dalam perjanjian Kemitraan. 

(2) Perjanjian Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara 
tertulis dalam Bahasa Indonesia. 

(3) Dalam hal salah satu pihak merupakan orang atau badan hukum asing, 
perjanjian Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam 
Bahasa Indonesia dan bahasa asing. 

(4) Perjanjian Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat paling 
sedikit: 
a. kegiatan usaha; 
b. hak dan kewajiban masing-masing pihak; 
c. bentuk pengembangan; 
d. jangka waktu; dan 
e. penyelesaian perselisihan. 
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Bagian Kedua 
Peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam Kemitraan 

 
Pasal 30 

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengatur: 
a. Usaha Besar untuk membangun Kemitraan dengan Usaha Mikro, Usaha 

Kecil, dan Usaha Menengah; atau 
b. Usaha Menengah untuk membangun Kemitraan dengan Usaha Mikro dan 

Usaha Kecil. 
(3) Untuk melaksanakan peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib: 
a. menyediakan data dan informasi pelaku Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan 

Usaha Menengah yang siap bermitra; 
b. mengembangkan proyek percontohan Kemitraan; 
c. memfasilitasi dukungan kebijakan; dan 
d. melakukan koordinasi penyusunan kebijakan dan program pelaksanaan, 

pemantauan, evaluasi serta pengendalian umum terhadap pelaksanaan 
Kemitraan. 

 
Bagian Ketiga 

Pengawasan Kemitraan 
 

Pasal 31 
(1) KPPU melakukan pengawasan pelaksanaan Kemitraan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPU 
berkoordinasi dengan instansi terkait. 

(3) Ketentuan mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) diatur dengan Peraturan KPPU. 

 
Bagian Keempat 

Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif 
 

Pasal 32 
(1) Pengenaan sanksi administratif dilakukan terhadap Usaha Besar atau Usaha 

Menengah yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
12 berdasarkan inisiatif dari KPPU dan/atau laporan yang masuk ke KPPU oleh: 

a. Usaha Mikro, Usaha Kecil, atau Usaha Menengah yang dirugikan atas 
pemilikan dan/atau penguasaan usahanya dalam hubungan Kemitraan 
dengan Usaha Besar; 

b. Usaha Mikro atau Usaha Kecil yang dirugikan atas pemilikan dan/atau 
penguasaan usahanya dalam hubungan Kemitraan dengan Usaha 
Menengah; atau 
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c. orang yang mengetahui tentang dugaan pelanggaran pelaksanaan 
Kemitraan. 

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis 
disertai bukti dan keterangan yang lengkap dan jelas. 

 
Pasal 33 

(1) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 KPPU melakukan 
pemeriksaan pendahuluan. 

(2) Dalam hal hasil pemeriksaan pendahuluan menyatakan adanya dugaan 
pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, 
KPPU memberikan peringatan tertulis kepada pelaku usaha untuk melakukan 
perbaikan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan. 

(3) Pelaku usaha yang tidak mematuhi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali 
berturut-turut dalam tenggang waktu yang ditetapkan KPPU dan tetap tidak 
melakukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), proses dilanjutkan 
kepada acara pemeriksaan lanjutan. 
 

Pasal 34 
(1) Berdasarkan pemeriksaan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 

ayat (3) KPPU dapat mengeluarkan putusan berupa pengenaan sanksi 
administratif kepada Usaha Besar atau Usaha Menengah yang melakukan 
pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12. 

(2) Dalam hal putusan KPPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerintahkan 
pencabutan Izin Usaha, Pejabat pemberi izin wajib mencabut Izin Usaha pelaku 
usaha yang bersangkutan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja 
setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. 

 
Pasal 35 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penanganan perkara atas dugaan 
pelanggaran berdasarkan inisiatif KPPU maupun laporan diatur dengan Peraturan 
KPPU. 
 

BAB IV 
PERIZINAN 

 
Bagian Kesatu 

Bentuk Perizinan 
 

Pasal 36 
(1) Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dalam melakukan usahanya 

harus memiliki bukti legalitas usaha. 
(2) Bukti legalitas usaha untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah 

diberikan dalam bentuk: 
a. surat izin usaha; 
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b. tanda bukti pendaftaran; atau 
c. tanda bukti pendataan. 

(3) Surat izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberlakukan pada 
Usaha Kecil nonperseorangan dan Usaha Menengah sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(4) Tanda bukti pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b 
diberlakukan pada Usaha Kecil perseorangan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(5) Tanda bukti pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c 
diberlakukan pada Usaha Mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

(6) Bukti legalitas berupa surat izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 
a dapat diberlakukan pada Usaha Mikro dan Usaha Kecil perseorangan apabila 
berhubungan dengan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, 
pertahanan dan keamanan nasional, serta kepentingan nasional lainnya yang 
diatur dengan undang-undang. 
 

Pasal 37 
(1) Pemberian Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dilakukan 

terhadap Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah yang memenuhi 
persyaratan dan tata cara perizinan yang diatur dalam ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

 
(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan kemudahan perizinan 

dengan cara memberikan keringanan persyaratan yang mudah dipenuhi oleh 
Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah yang dimiliki oleh orang 
perseorangan warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia. 

 
Bagian Kedua 

Penyederhanaan Tata Cara Perizinan 
 

Pasal 38 
(1) Perizinan untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah dilaksanakan 

dengan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu yang diselenggarakan 
oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah. 

 
(2) Penyelenggaraan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

wajib menerapkan prinsip penyederhanaan tata cara pelayanan dan jenis 
perizinan. 
 

Pasal 39 
Penyederhanaan tata cara pelayanan dan jenis perizinan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 38 ayat (2) meliputi: 
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a. percepatan waktu proses penyelesaian pelayanan tidak melebihi standar 
waktu yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; 

b. kepastian biaya pelayanan; 
c. kejelasan prosedur pelayanan yang dapat ditelusuri pada setiap tahapan 

proses perizinan; 
d. mengurangi berkas kelengkapan permohonan perizinan yang sama untuk 2 

(dua) atau lebih permohonan izin; 
e. menghapus jenis perizinan tertentu; dan/atau 
f. pemberian hak kepada masyarakat atas informasi yang berkaitan dengan 

penyelenggaraan pelayanan. 
  

Bagian Ketiga 
Tata Cara Permohonan Izin Usaha 

 
Pasal 40 

(1) Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah mengajukan permohonan Izin 
Usaha secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Pejabat. 

(2) Pejabat wajib memberi surat tanda terima kepada pemohon atau kuasanya 
apabila persyaratan dokumen permohonan Izin Usaha telah diterima secara 
lengkap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Pejabat wajib memberikan Izin Usaha dalam jangka waktu sesuai standar waktu 
yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(4) Dalam hal Pejabat menolak permohonan Izin Usaha sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), penolakan wajib disampaikan secara tertulis kepada pemohon 
disertai alasan. 

(5) Terhadap penolakan pemberian Izin Usaha, pemohon dapat mengajukan ulang 
permohonan Izin Usaha dengan melengkapi persyaratan yang menjadi alasan 
penolakan pemberian Izin Usaha. 

 
Pasal 41 

Tata cara permohonan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 

Pasal 42 
Dalam hal hasil pemeriksaan dan/atau verifikasi menunjukkan bahwa pemohon sudah 
memenuhi persyaratan, Pejabat harus menerbitkan Izin Usaha. 
 

Pasal 43 
Guna melindungi kepentingan pelaku Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha 
Menengah, dalam hal permohonan Izin Usaha ditolak, keputusan penolakan beserta 
alasan berikut berkas permohonannya harus disampaikan kembali kepada pemohon 
secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja, terhitung 
sejak permohonan Izin Usaha dinyatakan ditolak. 
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Bagian Keempat 
Biaya Perizinan 

 
Pasal 44 

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah membebaskan biaya perizinan kepada 
Usaha Mikro dan memberikan keringanan biaya perizinan kepada Usaha Kecil. 

(2) Besaran biaya perizinan untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah 
ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah dan/atau Peraturan Daerah Provinsi atau 
Kabupaten/Kota dengan memperhatikan kondisi ekonomi nasional dan daerah. 

(3) (3)Biaya yang berkaitan dengan dokumen persyaratan perizinan harus dalam 
satu paket biaya perizinan. 

 
Bagian Kelima 

Informasi Izin Usaha 
 

Pasal 45 
Pejabat pemberi Izin Usaha wajib menyampaikan informasi kepada Usaha Mikro, 
Usaha Kecil, dan Usaha Menengah sebagai pemohon Izin Usaha mengenai: 

a. persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon; 
b. tata cara mengajukan permohonan Izin Usaha; dan 
c. besarnya pungutan biaya dan/atau biaya administrasi. 

 
Pasal 46 

(1) Pejabat pemberi Izin Usaha wajib memiliki basis data dengan menggunakan 
sistem informasi manajemen yang disajikan secara manual dan/atau elektronik. 

(2) Data dari setiap perizinan yang disediakan oleh Pejabat wajib disampaikan kepada 
satuan kerja pada setiap tingkatan pemerintahan yang terkait setiap bulan. 

 
Pasal 47 

Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) wajib menyediakan dan 
menyebarkan informasi yang berkaitan dengan jenis pelayanan dan persyaratan 
teknis, mekanisme, penelusuran posisi dokumen pada setiap tahapan proses, biaya 
dan waktu perizinan, serta tata cara pengaduan, yang dilakukan secara jelas melalui 
berbagai media yang mudah diakses dan diketahui oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil, 
dan Usaha Menengah. 
 

Bagian Keenam 
Pembinaan dan Pengawasan 

 
Pasal 48 

Pembinaan dan pengawasan terhadap Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha 
Menengah yang telah memperoleh Izin Usaha dilakukan oleh Pejabat secara teratur 
dan berkesinambungan sesuai dengan kewenangannya. 
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Pasal 49 
Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, 
pemegang Izin Usaha wajib: 

a. menjalankan usahanya sesuai dengan Izin Usaha; 
b. mematuhi ketentuan yang tercantum dalam Izin Usaha; 
c. menyusun pembukuan kegiatan usaha; dan 
d. melakukan kegiatan usaha dalam jangka waktu tertentu setelah Izin Usaha 

diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 

Pasal 50 
Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, 
pemegang Izin Usaha berhak: 

a. memperoleh kepastian dalam menjalankan usahanya; dan 
b. mendapatkan pelayanan/pemberdayaan dari Pemerintah dan Pemerintah 

Daerah. 
 

Pasal 51 
(1) Izin Usaha yang telah diberikan dapat dicabut oleh Pejabat, apabila pemegang 

Izin Usaha tidak mentaati kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. 

(2) Pelaksanaan pencabutan Izin Usaha harus dilakukan dengan tahapan: 
a. peringatan/teguran tertulis; 
b. dalam hal peringatan/teguran tertulis tidak diindahkan, dilanjutkan dengan 

pembekuan Izin Usaha sementara; dan 
c. apabila pembekuan sementara tidak diindahkan, dilanjutkan dengan 

pencabutan Izin Usaha. 
 

BAB V 
KOORDINASI DAN PENGENDALIAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL, 

DAN MENENGAH 
 

Bagian Kesatu 
Lingkup Koordinasi 

 
Pasal 52 

Koordinasi dan pengendalian pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha 
Menengah dilaksanakan secara sistematis, sinkron, terpadu, berkelanjutan, dan dapat 
dipertanggungjawabkan untuk mewujudkan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha 
Menengah yang tangguh dan mandiri. 
 

Pasal 53 
Koordinasi dan pengendalian pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha 
Menengah meliputi penyusunan dan pengintegrasian, pelaksanaan, pemantauan dan 
evaluasi terhadap: 
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a. peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh 
Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam rangka menumbuhkan Iklim Usaha 
yang dapat memberikan kepastian dan keadilan berusaha dalam aspek 
pendanaan, sarana dan prasarana, informasi usaha, Kemitraan, perizinan 
usaha, kesempatan berusaha, promosi dagang, dan dukungan kelembagaan; 

b. program pengembangan usaha yang diselenggarakan Pemerintah dan 
Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat dalam bidang produksi dan 
pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi; 

c. program pengembangan di bidang Pembiayaan dan penjaminan; dan 
d. penyelenggaraan Kemitraan usaha. 

 
 

Bagian Kedua 
Penyelenggaraan Koordinasi dan Pengendalian Pemberdayaan Usaha Mikro, 

Kecil, dan Menengah 
 

Pasal 54 
(1) Menteri mengoordinasikan dan mengendalikan pemberdayaan Usaha Mikro, 

Usaha Kecil, dan Usaha Menengah. 
(2) Koordinasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diselenggarakan secara terpadu dengan Menteri Teknis/Kepala Lembaga 
Pemerintah Nonkementerian, gubernur, bupati/walikota, Dunia Usaha, dan 
masyarakat. 

 
Pasal 55 

(1) Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 mempunyai tugas: 
a. menyiapkan, menyusun, menetapkan, dan/atau melaksanakan kebijakan 

umum secara nasional tentang penumbuhan Iklim Usaha, pengembangan 
usaha, Pembiayaan dan penjaminan, dan Kemitraan; 

b. memaduserasikan perencanaan nasional, sebagai dasar penyusunan 
kebijakan dan strategi pemberdayaan yang dijabarkan dalam program 
pembangunan daerah dan pembangunan sektoral; 

c. merumuskan kebijakan penanganan dan penyelesaian masalah yang timbul 
dalam penyelenggaraan pemberdayaan di tingkat nasional dan di daerah; 

d. menyusun pedoman penyelenggaraan pemberdayaan di daerah dengan 
memaduserasikan perencanaan pemberdayaan di tingkat nasional dengan 
di tingkat daerah; 

e. mengoordinasikan dan memaduserasikan penyusunan dan pelaksanaan 
peraturan perundang-undangan lain dengan Undang-Undang; 

f. mengoordinasikan pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia 
Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah; 

g. melakukan pemantauan pelaksanaan program: 
1. pengembangan usaha bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha 

Menengah yang diselenggarakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah, 
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Dunia Usaha, dan masyarakat dalam bidang produksi dan pengolahan, 
pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi; 

2. pengembangan di bidang Pembiayaan dan penjaminan bagi Usaha 
Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah; 

3. pengembangan Kemitraan usaha. 
h. melakukan evaluasi pelaksanaan program: 

1. pengembangan usaha bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha 
Menengah yang diselenggarakan Pemerintah, Dunia Usaha, dan 
masyarakat dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, 
sumber daya manusia, desain dan teknologi; 

2. pengembangan di bidang Pembiayaan dan penjaminan bagi Usaha 
Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah; 

3. pengembangan Kemitraan usaha. 
 
(3) Menteri Teknis/Kepala Lembaga Nonkementerian mempunyai tugas: 

a. menyusun kebijakan teknis pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan 
Usaha Menengah, berpedoman pada kebijakan umum sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a; 

b. melaksanakan program pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan 
Usaha Menengah dengan berpedoman pada kebijakan umum sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a dan kebijakan sektoral; dan 

c. menginformasikan hasil pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan 
Usaha Menengah kepada Menteri. 

(4) Gubernur dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah 
mempunyai tugas: 
a. menyusun, menyiapkan, menetapkan, dan/atau melaksanakan kebijakan 

umum di daerah provinsi tentang penumbuhan Iklim Usaha, pengembangan 
usaha, Pembiayaan dan penjaminan, dan Kemitraan; 

b. memaduserasikan perencanaan daerah, sebagai dasar penyusunan 
kebijakan dan strategi pemberdayaan yang dijabarkan dalam program 
daerah provinsi; 

c. menyelesaikan masalah yang timbul dalam penyelenggaraan pemberdayaan 
di daerah provinsi; 

d. memaduserasikan penyusunan dan pelaksanaan peraturan perundang-
undangan di daerah provinsi dengan Undang-Undang; 

e. menyelenggarakan kebijakan dan program pengembangan usaha, 
Pembiayaan dan penjaminan, dan Kemitraan pada daerah provinsi; 

f. mengoordinasikan pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia 
Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah di daerah provinsi; 

g. melakukan pemantauan pelaksanaan program: 
1. pengembangan usaha bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha 

Menengah yang diselenggarakan pemerintah provinsi, Dunia Usaha, 
dan masyarakat dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, 
sumber daya manusia, desain dan teknologi; 
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2. pengembangan di bidang Pembiayaan dan penjaminan bagi Usaha 
Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah; 

3. pengembangan Kemitraan usaha. 
h. melakukan evaluasi pelaksanaan program: 

1. pengembangan usaha bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha 
Menengah yang diselenggarakan pemerintah provinsi, Dunia Usaha, 
dan masyarakat dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, 
sumber daya manusia, desain dan teknologi; 

2. pengembangan di bidang Pembiayaan dan penjaminan bagi Usaha 
Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah. 

3. pengembangan Kemitraan usaha. 
i. menginformasikan dan menyampaikan hasil pemberdayaan Usaha Mikro, 

Usaha Kecil, dan Usaha Menengah kepada Menteri. 
(5) Bupati/Walikota dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha 

Menengah mempunyai tugas meliputi: 
a. menyusun, menyiapkan, menetapkan, dan/atau melaksanakan kebijakan 

umum di daerah kabupaten/kota tentang penumbuhan Iklim Usaha, 
pengembangan usaha, Pembiayaan dan penjaminan, dan Kemitraan; 

b. memaduserasikan perencanaan daerah, sebagai dasar penyusunan 
kebijakan dan strategi pemberdayaan yang dijabarkan dalam program daerah 
kabupaten/kota; 

c. merumuskan kebijakan penanganan dan penyelesaian masalah yang timbul 
dalam penyelenggaraan pemberdayaan di daerah kabupaten/kota; 

d. memaduserasikan penyusunan dan pelaksanaan peraturan perundang-
undangan di daerah kabupaten/kota dengan Undang-Undang; 

e. menyelenggarakan kebijakan dan program pengembangan usaha, 
Pembiayaan dan penjaminan, dan Kemitraan pada daerah kabupaten/kota; 

f. mengoordinasikan pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia 
Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah di daerah kabupaten/kota; 

g. melakukan pemantauan pelaksanaan program: 
1. pengembangan usaha bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha 

Menengah yang diselenggarakan pemerintah kabupaten/kota, Dunia 
Usaha dan masyarakat dalam bidang produksi dan pengolahan, 
pemasaran, sumberdaya manusia, desain dan teknologi; 

2. pengembangan di bidang Pembiayaan dan penjaminan bagi Usaha 
Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah; 

3. pengembangan Kemitraan usaha. 
h. melakukan evaluasi pelaksanaan program: 

1. pengembangan usaha bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha 
Menengah yang diselenggarakan pemerintah kabupaten/kota, Dunia 
Usaha dan masyarakat dalam bidang produksi dan pengolahan, 
pemasaran, sumberdaya manusia, desain dan teknologi; 

2. pengembangan di bidang Pembiayaan dan penjaminan bagi Usaha 
Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah; 
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3. pengembangan Kemitraan usaha. 
i. menginformasikan dan menyampaikan secara berkala hasil pemberdayaan 

Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah kepada Menteri dan 
gubernur. 
 

Pasal 56 
Menteri melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Presiden secara berkala 
sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dengan tembusan kepada 
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. 

Pasal 57 
(1) Dunia Usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif dalam perumusan 

kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan Usaha 
Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah di tingkat nasional, provinsi, dan 
kabupaten/kota. 

(2) Dunia Usaha dan masyarakat yang melakukan program pengembangan usaha, 
Pembiayaan dan penjaminan serta Kemitraan, menginformasikan dan 
menyampaikan rencana, pelaksanaan, dan hasil penyelenggaraan programnya 
kepada Menteri. 

(3) Ketentuan mengenai peran serta Dunia Usaha dan masyarakat dalam koordinasi 
pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah diatur dengan 
Peraturan Menteri. 

 
Bagian Ketiga 

Mekanisme Koordinasi dan Pengendalian 
 

Pasal 58 
Koordinasi dan pengendalian pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha 
Menengah dilakukan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. 
 

Pasal 59 
(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1), 

Menteri melakukan 
a. rapat koordinasi dan pengendalian perencanaan dan pelaksanaan kebijakan 

dan program pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha 
Menengah di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota yang 
dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang 
dihadiri oleh Menteri, Menteri Teknis/Kepala Lembaga Pemerintah 
Nonkementerian, gubernur, bupati/walikota, Dunia Usaha, dan masyarakat; 

b. pertukaran data dan informasi perencanaan dan pelaksanaan program di 
tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota; 

c. pelaporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pemberdayaan 
oleh pelaksana program di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota; dan 
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d. konsultasi antar instansi Pemerintah di tingkat pusat, provinsi, 
kabupaten/kota, dan antara unsur pemerintahan dengan Dunia Usaha dan 
masyarakat. 

(2) Hasil koordinasi dan pengendalian kebijakan umum dan program/kegiatan, 
pelaksanaan program/kegiatan, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan Usaha 
Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah tingkat nasional menjadi masukan untuk 
pelaksanaan program di tingkat nasional, tingkat provinsi, dan tingkat 
kabupaten/kota. 
 

Pasal 60 
Biaya pelaksanaan koordinasi dan pengendalian dibebankan pada anggaran 
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, kementerian teknis/lembaga 
pemerintah nonkementerian dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 

BAB VI 
KETENTUAN PERALIHAN 

 
Pasal 61 

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan 
Usaha Menengah yang telah melakukan aktifitas usaha dan belum memiliki perizinan 
usaha, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun harus melakukan pengurusan 
perizinan usaha.  
 

BAB VII 
KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 62 

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku: 
a. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 Tentang Pembinaan dan 

Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 
Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743); dan 

b. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3718), 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
 

Pasal 63 
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan Peraturan 
Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha 
Kecil dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan dinyatakan 
masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini. 
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Pasal 64 
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 
 
 
Ditetapkan Di Jakarta, 
Pada Tanggal 1 Maret 2013 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
 
 
Ttd. 
 
 
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO 
 
 
Diundangkan Di Jakarta, 
Pada Tanggal 1 Maret 2013 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, 
 
 
Ttd. 
 
 
AMIR SYAMSUDIN 
 
 
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 40 
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PENJELASAN 
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 17 TAHUN 2013 
 

TENTANG 
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG USAHA 

MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH 
 

I. UMUM 
 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 
mengamanatkan kepada Pemerintah untuk menerbitkan peraturan pelaksanaan atas 
ketentuan Pasal 12 ayat (2), Pasal 16 ayat (3), Pasal 37, Pasal 38 ayat (3), dan Pasal 
39 ayat (3) dalam Peraturan Pemerintah. Materi muatan Undang-Undang tersebut 
pada hakekatnya sudah cukup jelas, lengkap dan dapat diterapkan, namun mengingat 
perlunya kejelasan atas beberapa aspek guna lebih menjamin efektivitas pelaksanaan 
Undang-Undang tersebut agar berjalan sesuai dengan harapan masyarakat, maka 
diperlukan pengaturan dengan ruang lingkup pengembangan usaha, Kemitraan, 
perizinan, dan koordinasi dan pengendalian. 
 
Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah merupakan kegiatan usaha yang 
mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas 
kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan 
pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam 
mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha 
Menengah adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh 
kesempatan utama, dukungan, perlindungan, dan pengembangan seluas-luasnya 
sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada usaha ekonomi rakyat, seperti halnya 
pada aktifitas industri rumahan dan kelompok usaha bersama dengan tidak 
mengabaikan peranan Usaha Besar dan Badan Usaha Milik Negara. 
 
Dengan mempertimbangkan hal tersebut di atas, dan untuk memberdayakan Usaha 
Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dalam upaya meningkatkan kemampuan 
dan kualitas usahanya, keberpihakan untuk lebih memberikan perlindungan dan 
kepastian usaha serta untuk menjadi panduan bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, 
Dunia Usaha dan masyarakat, maka perlu disusun Peraturan Pemerintah tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Usaha 
Kecil, dan Usaha Menengah. 
II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 
 Cukup jelas. 

Pasal 2 
 Cukup jelas. 
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Pasal 3 
Ayat (1) 
Pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dimaksudkan untuk 
mewujudkan Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil, Usaha Kecil menjadi Usaha 
Menengah, dan Usaha Menengah menjadi Usaha Besar yang tangguh dan mandiri. 
Ayat (2) 
 Cukup jelas. 
 

Pasal 4 
 Cukup jelas. 
 

Pasal 5 
Ayat (1) 
 Cukup jelas. 
Ayat (2) 
 Huruf a 
  Cukup jelas. 
 
 Huruf b 
Yang dimaksud "sentra" adalah suatu kawasan atau lokasi tertentu dimana terdapat 
sejumlah Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah yang menggunakan bahan 
baku atau sarana yang sama, menghasilkan produk yang sama atau sejenis, serta 
memiliki prospek sebagai pusat pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha 
Menengah. 
 
Contoh: sentra anyaman bambu, sentra mebel, sentra industri sepatu, sentra 
perikanan, sentra sutera alam, sentra batik tenun, sentra songket, dan sentra ulos. 
 
 Huruf c 
Yang dimaksud dengan “klaster” adalah kelompok atau gugus usaha yang saling 
berkaitan dan potensial terjadi sinergi diantara mereka dalam proses saling belajar, 
pemanfaatan fasilitas, akses pengembangan dan pemanfaatan sumber daya 
(informasi, teknologi, bahan baku, modal, dan pasar). 
 
 Huruf d 
Yang dimaksud dengan “kelompok” adalah kumpulan yang dibentuk oleh Usaha Mikro, 
Usaha Kecil, dan Usaha Menengah atas dasar kebutuhan bersama dan berada dalam 
satu hamparan atau domisili yang mempunyai struktur organisasi. 
 

Pasal 6 
  Cukup jelas. 
 

Pasal 7 
Ayat (1) 
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  Cukup jelas. 
Ayat (2) 
Yang dimaksud dengan “tingkat perkembangan usaha” adalah tingkat perubahan 
Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah berdasarkan kriteria kekayaan 
bersih dan/atau hasil penjualan atau berdasarkan siklus/daur hidup usaha. 
Ayat (3) 
  Cukup jelas. 
Ayat (4) 
 Huruf a 
  Cukup jelas. 
 
 Huruf b 
  Cukup jelas. 
 Huruf c 
Yang dimaksud dengan “pendekatan pengembangan” adalah pilihan satu atau 
beberapa pendekatan pengembangan yaitu pendekatan koperasi, sentra, klaster, dan 
kelompok. 
 Huruf d 
  Cukup jelas. 
 Huruf e 
  Cukup jelas. 
Ayat (5) 
  Cukup jelas. 
 

Pasal 8 
  Cukup jelas. 
 
 

Pasal 9 
Ketentuan ini dimaksudkan agar terdapat sinergi pengembangan Usaha Mikro, Usaha 
Kecil, dan Usaha Menengah antara Dunia Usaha dan masyarakat dengan Pemerintah 
atau Pemerintah Daerah. 
 

Pasal 10 
Ayat (1) 
 Cukup jelas. 
Ayat (2) 
Dasar dari prinsip Kemitraan antar Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah 
dan Kemitraan antara Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dengan 
Usaha Besar adalah kerjasama ekonomi dan/atau usaha (bisnis). Kerjasama ekonomi 
dan/atau usaha (bisnis) tersebut merupakan suatu bentuk keterkaitan usaha baik 
langsung maupun tidak langsung yang secara alami saling membutuhkan, saling 
mempercayai, saling memperkuat, dan saling memetik keuntungan. 
Ayat (3) 
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Yang dimaksud dengan “setara” adalah para pihak yang mengikat perjanjian 
Kemitraan memiliki kedudukan hukum yang sama dengan hak dan kewajiban yang 
patut dilaksanakan sebagaimana diatur dalam perjanjian. 
Ayat (4) 
 Cukup jelas 
 
 

Pasal 11 
Ayat (1) 
 Cukup jelas. 
Ayat (2) 
 Huruf a 
Yang dimaksud dengan “inti-plasma” adalah Kemitraan yang dilakukan dengan cara 
Usaha Besar sebagai inti berperan menyediakan input, membeli hasil produksi 
plasma, dan melakukan proses produksi untuk menghasilkan komoditas tertentu, dan 
Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah sebagai plasma 
memasok/menyediakan/menghasilkan/menjual barang atau jasa yang dibutuhkan 
oleh inti. 
 Huruf b 
Yang dimaksud dengan “subkontrak” adalah Kemitraan yang dilakukan antara pihak 
penerima subkontrak untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dibutuhkan 
Usaha Besar sebagai kontraktor utama disertai dukungan kelancaran dalam 
mengerjakan sebagian produksi dan/atau komponen, kelancaran memperoleh bahan 
baku, pengetahuan teknis produksi, teknologi, Pembiayaan, dan sistem pembayaran. 
 Huruf c 
Yang dimaksud dengan “waralaba” adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang 
perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam 
rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat 
dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba. 
 Huruf d 
Yang dimaksud dengan “perdagangan umum” adalah Kemitraan yang dilakukan 
dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan 
pasokan/penyediaan barang atau jasa dari Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha 
Menengah oleh Usaha Besar, yang dilakukan secara terbuka. 
 Huruf e 
Yang dimaksud dengan “distribusi dan keagenan” adalah Kemitraan yang dilakukan 
dengan cara Usaha Besar atau Usaha Menengah memberikan hak khusus untuk 
memasarkan barang dan/jasa kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil. 
 Huruf f 
Yang dimaksud dengan “bagi hasil” adalah Kemitraan yang dilakukan oleh Usaha 
Besar atau Usaha Menengah dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil, yang pembagian 
hasilnya dihitung dari hasil bersih usaha dan apabila mengalami kerugian ditanggung 
bersama berdasarkan perjanjian tertulis. 
 Huruf g 



 179 

Yang dimaksud dengan “kerja sama operasional” adalah Kemitraan yang dilakukan 
Usaha Besar atau Usaha Menengah dengan cara bekerjasama dengan Usaha Kecil 
dan/atau Usaha Mikro untuk melakukan suatu usaha bersama dengan menggunakan 
aset dan/atau hak usaha yang dimiliki dan secara bersama menanggung risiko usaha. 
 Huruf h 
Yang dimaksud dengan “usaha patungan (joint venture)” adalah Kemitraan yang 
dilakukan dengan cara Usaha Mikro dan Usaha Kecil Indonesia bekerjasama dengan 
Usaha Menengah dan Usaha Besar asing untuk menjalankan aktifitas ekonomi 
bersama yang masing-masing pihak memberikan kontribusi modal saham dengan 
mendirikan badan hukum perseroan terbatas dan berbagi secara adil terhadap 
keuntungan dan/atau risiko perusahaan. 
 Huruf i 
Yang dimaksud dengan “penyumberluaran (outsourcing)” adalah Kemitraan yang 
dilaksanakan dalam pengadaan/penyediaan jasa pekerjaan/bagian pekerjaan tertentu 
yang bukan merupakan pekerjaan pokok dan/atau bukan komponen pokok pada suatu 
bidang usaha dari Usaha Besar dan Usaha Menengah oleh Usaha Mikro dan Usaha 
Kecil. 
 Huruf j 
Yang dimaksud dengan “bentuk Kemitraan lainnya” adalah Kemitraan yang 
berkembang di masyarakat dan Dunia Usaha seiring dengan kemajuan dan 
kebutuhan, atau yang telah terjadi di masyarakat. 
Ayat (3) 
  Cukup jelas. 
 

Pasal 12 
 Huruf a 
Yang dimaksud dengan “memiliki dan/atau menguasai Usaha Mikro, Usaha Kecil, 
dan/atau Usaha Menengah” adalah kondisi dimana Usaha Besar mempunyai 
sebagian besar atau seluruh saham, modal, aset Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan 
Usaha Menengah atau menguasai pengambilan keputusan terhadap Usaha Mikro, 
Usaha Kecil, dan Usaha Menengah yang menjadi mitranya. 
 Huruf b 
Yang dimaksud dengan “memiliki dan/atau menguasai Usaha Mikro dan/atau Usaha 
Kecil” adalah kondisi dimana Usaha Menengah mempunyai sebagian besar atau 
seluruh saham, modal, aset Usaha Mikro dan Usaha Kecil atau menguasai 
pengambilan keputusan terhadap Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang menjadi 
mitranya. 
 

Pasal 13 
  Cukup jelas. 
 

Pasal 14 
Unsur penting dari pola Kemitraan subkontrak yaitu yang memiliki nilai strategis, 
memproduksi satu atau lebih komponen yang diperlukan dalam kegiatan produksi, 
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adanya spesifikasi teknis, standar mutu, volume, harga dan waktu penyerahan, dan 
sistem pembayaran. 
Tujuan Kemitraan subkontrak antara lain: 

a. terjadinya alih teknologi; 
b. modal; 
c. terjaminnya pasokan komponen; 
d. keseimbangan; dan 
e. keadilan. 

 
Pasal 15 

Dalam pola Kemitraan waralaba bidang dan jenis usaha yang merupakan prioritas 
pengembangan usaha mencakup bidang: 

a. perdagangan; 
b. kebudayaan dan pariwisata; 
c. perhubungan; 
d. komunikasi dan informatika; 
e. pendidikan; 
f. kesehatan; dan 
g. bidang usaha lainnya. 

 
Pola Kemitraan waralaba pelaku utamanya adalah Usaha Besar atau Usaha 
Menengah sebagai pemberi waralaba (pewaralaba) dan Usaha Mikro, Usaha Kecil, 
dan Usaha Menengah sebagai penerima waralaba (terwaralaba). 
 
Pemberi waralaba dan penerima waralaba mengutamakan penggunaan barang 
dan/atau bahan hasil produksi dalam negeri sepanjang memenuhi standar mutu 
barang dan jasa yang disediakan dan/atau dijual berdasarkan perjanjian waralaba. 
 

Pasal 16 
  Cukup jelas. 
 

Pasal 17 
  Cukup jelas. 
 

Pasal 18 
  Cukup jelas. 
 

Pasal 19 
  Cukup jelas. 

 
Pasal 20 

  Cukup jelas. 
  

Pasal 21 
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  Cukup jelas. 
 
 

Pasal 22 
  Cukup jelas. 
 

Pasal 23 
  Cukup jelas. 
 
 

Pasal 24 
Unsur penting dari pola Kemitraan kerja sama operasional adalah adanya para pihak 
yang melakukan perjanjian untuk membangun, menyediakan, mengoperasionalkan 
aset/fasilitas selama masa produktif aset/fasilitas, memberikan pembinaan teknis 
produksi dan manajerial kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, 
dan melakukan serah terima aset/fasilitas pada akhir masa kerja sama operasional. 
 
 

Pasal 25 
  Cukup jelas. 
 

Pasal 26 
  Cukup jelas. 
 

Pasal 27 
  Cukup jelas. 
 

Pasal 28 
  Cukup jelas. 
 

Pasal 29 
Ayat (1) 
Yang dimaksud dengan “perjanjian Kemitraan” adalah perjanjian yang dituangkan 
dalam akta otentik. 
Ayat (2) 
  Cukup jelas. 
Ayat (3) 
  Cukup jelas 
Ayat (4) 
 Huruf a 
 
  Cukup jelas. 
 Huruf b 
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Yang dimaksud dengan “hak dan kewajiban masing-masing pihak” adalah termasuk 
sistem pembayaran. 
 Huruf c 
  Cukup jelas. 
 Huruf d 
  Cukup jelas. 
 Huruf e 
  Cukup Jelas. 
 

Pasal 30 
  Cukup jelas. 
 

Pasal 31 
  Cukup jelas. 
 

Pasal 32 
  Cukup jelas. 
 

Pasal 33 
  Cukup jelas. 
 

Pasal 34 
  Cukup jelas. 
 

Pasal 35 
  Cukup jelas. 
 
 

Pasal 36 
Ayat (1) 
  Cukup jelas. 
Ayat (2) 
 Huruf a 
Yang dimaksud dengan “surat izin usaha” adalah surat izin usaha yang diterbitkan oleh 
Pejabat yang berwenang kepada Usaha Kecil nonperseorangan dan/atau Usaha 
Menengah. 
 Huruf b 
Yang dimaksud dengan “tanda bukti pendaftaran” adalah tanda bukti mendaftar 
kepada instansi yang berwenang oleh Usaha Kecil perseorangan. 
 Huruf c 
Yang dimaksud dengan “tanda bukti pendataan” adalah tanda bukti identifikasi dan 
pendataan oleh instansi yang berwenang kepada Usaha Mikro. 
Ayat (3) 
  Cukup jelas. 
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Ayat (4) 
  Cukup jelas. 
Ayat (5) 
  Cukup jelas. 
Ayat (6) 
  Cukup jelas. 
 

Pasal 37 
  Cukup jelas. 
 

Pasal 38 
Ayat (1) 
Yang dimaksud dengan “pelayanan terpadu satu pintu” adalah proses pengelolaan 
perizinan usaha yang dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya 
dokumen, dilakukan dalam satu tempat berdasarkan prinsip pelayanan sebagai 
berikut: 
a. kesederhanaan dalam proses; 
b. kejelasan dalam pelayanan; 
c. kepastian waktu penyelesaian; 
d. kepastian biaya; 
e. keamanan tempat pelayanan; 
f. tanggung jawab petugas pelayanan; 
g. kelengkapan sarana dan prasarana pelayanan; 
h. kemudahan akses pelayanan; 
i. kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan pelayanan; dan 
j. sistem administrasi dan dokumentasi. 

 
Ayat (2) 
  Cukup jelas. 
 

Pasal 39 
  Cukup Jelas. 
 

Pasal 40 
 
Ayat (1) 
  Cukup jelas 
Ayat (2) 
Persyaratan dokumen permohonan Izin Usaha sekurang-kurangnya meliputi: 

a. pas foto pemilik dan/atau pengelola; 
b. fotokopi KTP pemilik dan/atau pengelola; 
c. fotokopi NPWP; dan 
d. fotokopi Akta Otentik Pendirian Perusahaan. 

Ayat (3) 
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  Cukup jelas.  
Ayat (4) 
  Cukup jelas.  
Ayat (5) 
  Cukup jelas. 
 

Pasal 41 
 
  Cukup jelas. 
 

Pasal 42 
 
  Cukup jelas. 
 

Pasal 43 
 
  Cukup jelas. 
 

Pasal 44 
Ayat (1) 
  Cukup jelas. 
Ayat (2) 
Yang dimaksud dengan “Peraturan Pemerintah” adalah Peraturan Pemerintah tentang 
Penerimaan Negara Bukan Pajak, sedangkan yang dimaksud dengan Peraturan 
Daerah adalah Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah. 
Ayat (3) 
Yang dimaksud dengan “satu paket biaya perizinan” adalah satuan biaya resmi yang 
dipungut dalam pengurusan persyaratan pengajuan perizinan dengan biaya perizinan 
itu sendiri. Sehingga biaya yang menjadi beban pengurusan perizinan menjadi lebih 
mudah, murah, cepat, dan pasti. 
 

Pasal 45 
Informasi yang disampaikan oleh Pejabat pemberi Izin Usaha dapat pula berupa 
informasi tentang tingkat kejenuhan dari usaha yang akan dilakukan oleh Usaha 
Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah. 
 

Pasal 46 
  Cukup jelas. 
 

Pasal 47 
  Cukup jelas. 
 

Pasal 48 
  Cukup jelas. 
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Pasal 49 
 Huruf a 
  Cukup jelas. 
 Huruf b 
  Cukup jelas. 
 Huruf c 
Yang dimaksud dengan “pembukuan kegiatan usaha” adalah termasuk laporan 
keuangan yang memisahkan antara harta usaha dan harta bukan usaha. 
 Huruf d 
  Cukup jelas. 
 

Pasal 50 
  Cukup jelas. 
 

Pasal 51 
  Cukup jelas. 
 

Pasal 52 
  Cukup jelas. 
 

Pasal 53 
 Huruf a 
  Cukup jelas. 
 Huruf b 
  Cukup jelas. 
 Huruf c 
Yang dimaksud dengan “penjaminan” adalah termasuk penjaminan kredit. 
 Huruf d 
  Cukup jelas. 
 

Pasal 54 
  Cukup jelas. 
 

Pasal 55 
  Cukup jelas. 
 

Pasal 56 
  Cukup jelas. 
 

Pasal 57 
  Cukup jelas. 
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Pasal 58 
Koordinasi dan pengendalian pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha 
Menengah dilakukan secara vertikal antara Pemerintah, pemerintah provinsi, dan 
pemerintah kabupaten/kota, dan secara horizontal antara kementerian/lembaga 
pemerintah nonkementerian dan/atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di 
tingkat provinsi dan/atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di tingkat 
kabupaten/kota. 
 

Pasal 59 
  Cukup jelas. 
 

Pasal 60 
  Cukup jelas. 
 

Pasal 61 
Bahwa untuk terwujudnya proses pengurusan perizinan usaha, Pemerintah dan 
Pemerintah Daerah mengambil inisiatif percepatan pemenuhan perizinan usaha bagi 
Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah. 
 

Pasal 62 
  Cukup jelas. 
 

Pasal 63 
  Cukup jelas. 
 
 

Pasal 64 
  Cukup jelas. 
 
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5404 
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PERATURAN PEMERINTAH 

NOMOR 33 TAHUN 1998 
 
   

TENTANG   
 
 

MODAL PENYERTAAN PADA KOPERASI  
 
 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
 
Menimbang  :  
a. bahwa koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat dan sebagai badan usaha perlu 

mengembangkan diri dan memperluas kegiatan usahanya dalam rangka 
meningkatkan peranannya secara aktif dalam kegiatan perekonomian;  

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, koperasi perlu memperkuat struktur 
permodalannya melalui pemupukan modal dengan menyertakan pihak lain dalam 
permodalan koperasi dalam bentuk modal penyertaan;  

c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dipandang perlu mengatur 
penyelenggaraan modal penyertaan pada koperasi dalam Peraturan Pemerintah;  

  
Mengingat  :  
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;  
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara 

Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);  
  

MEMUTUSKAN  
  
Menetapkan  :  PERATURAN PEMERINTAH TENTANG MODAL PENYERTAAN 

PADA KOPERASI.  
  

BAB I  
KETENTUAN UMUM  

  
Pasal 1  

Yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini dengan :  
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1. Modal Penyertaan adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai 
dengan uang yang ditanamkan oleh Pemodal untuk menambah dan memperkuat 
struktur permodalan koperasi dalam meningkatkan kegiatan usahanya.  

2. Pemodal adalah pihak yang menanamkan modal penyertaan pada koperasi.  
3. Koperasi adalah koperasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 

25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.  
4. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam pembinaan dan 

pengembangan koperasi.  
  

BAB II  
SUMBER DAN TATA CARA  

PEMUPUKAN MODAL PENYERTAAN  
  

Pasal 2  
Modal koperasi terdiri dari :  
a. modal sendiri;  
b. modal pinjaman;  
c. modal penyertaan.  

 
Pasal 3  

Untuk memperkuat struktur permodalan, koperasi dapat memupuk modal melalui 
modal penyertaan yang berasal dari :  
a. Pemerintah;  
b. anggota masyarakat;  
c. badan usaha; dan  
d. badan-badan lainnya.  

 
Pasal 4  

Pemupukan modal penyertaan dilakukan berdasarkan perjanjian antara koperasi 
dengan Pemodal.  
  

Pasal 5  
(1) Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sekurang-kurangnya memuat :  

a. nama koperasi dan Pemodal;  
b. besarnya modal penyertaan;  
c. usaha yang akan dibiayai modal penyertaan;  
d. pengelolaan dan pengawasan;  
e. hak dan kewajiban Pemodal dan koperasi;  
f. pembagian keuntungan;  
g. tata cara pengalihan modal penyertaan yang dimiliki Pemodal dalam koperasi;  
h. penyelesaian perselisihan.  

(2) Perjanjian sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuat secara tertulis.  
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Pasal 6  

Untuk memupuk modal penyertaan, koperasi sekurang-kurangnya harus 
memenuhi persyaratan sebagai berikut :  
a. telah memperoleh status sebagai badan hukum;  
b. membuat rencana kegiatan dari usaha yang akan dibiayai modal penyertaan; dan  
c. mendapat persetujuan Rapat Anggota.  
  

BAB III  
HAK DAN KEWAJIBAN  

  
Pasal 7  

(1) Pemodal turut menanggung resiko dan bertanggung jawab terhadap kerugian 
usaha yang dibiayai modal penyertaan sebatas nilai modal penyertaan yang 
ditanamkannya dalam koperasi.  

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku dalam hal 
Pemodal turut serta dalam pengelolaan usaha yang dibiayai modal penyertaan 
dan atau turut menyebabkan terjadinya kerugian usaha yang dibiayai modal 
penyertaan tersebut.  

  
Pasal 8  

Pemodal berhak memperoleh bagian keuntungan dari usaha yang dibiayai modal 
penyertaan.  
  

BAB IV  
PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN  

  
Pasal 9  

Penempatan dan pengadministrasian modal penyertaan pada koperasi :  
a. tunggal usaha dilaksanakan dalam satu pembukuan dengan pembukuan  
koperasi;  
b. serba usaha dilaksanakan dalam masing-masing Unit Usaha Otonom.  
  

Pasal 10  
(1) Pemodal dapat diikutsertakan dalam pengelolaan dan pengawasan kegiatan 

usaha yang dibiayai modal penyertaan.  
(2) Keikutsertaan Pemodal dalam pengelolaan dan pengawasan  sebagaimana 

dimaksud ayat (1) dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang disepakati kedua 
belah pihak.  

  
Pasal 11  

(1) Pengelolaan usaha yang dibiayai modal penyertaan dapat dilakukan oleh 
Pengurus atau Pengelola.  
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(2) Untuk koperasi serba usaha, pengelolaan usaha yang dibiayai modal penyertaan 
dilakukan oleh Pengelola.  

  
Pasal 12  

(1) Pengurus atau Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 menyusun 
Rencana Kerja dan Anggaran bagi usaha yang dibiayai modal penyertaan untuk 
mendapat persetujuan Rapat Anggota.  

  
(2) Dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (1) Pengurus atau Pengelola dapat mengikutsertakan Pemodal.  
  

Pasal 13  
(1) Dalam Rapat Anggota, Pengurus dapat mengundang Pemodal untuk 

memberikan saran dan pendapat mengenai usaha yang dibiayai oleh modal 
penyertaan.  

(2) Pemodal tidak mempunyai hak suara dalam Rapat Anggota, dan tidak turut 
menentukan kebijaksanaan koperasi secara keseluruhan.  

  
Pasal 14  

(1) Pengurus atau Pengelola usaha yang dibiayai modal penyertaan wajib menyusun 
laporan tertulis mengenai kegiatannya sebagai bahan pembahasan dalam Rapat 
Anggota.  

(2) Laporan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib disampaikan pula 
kepada Pemodal.  

(3) Atas permohonan tertulis dari Pemodal, Pengurus atau Pengelola memberi izin 
kepada Pemodal untuk memeriksa pembukuan usaha yang dibiayai modal 
penyertaan, risalah Rapat Anggota yang berkaitan dengan usaha yang dibiayai 
modal penyertaan dan daftar Pemodal.  

  
Pasal 15  

Koperasi yang menyelenggarakan usaha yang dibiayai modal penyertaan wajib 
menyampaikan laporan berkala kepada Menteri.  

 
BAB V  

PENGALIHAN MODAL PENYERTAAN  
  

Pasal 16  
(1) Pemodal dapat mengalihkan modal penyertaan yang dimilikinya dalam koperasi.  
(2) Modal penyertaan yang akan dialihkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

wajib ditawarkan terlebih dahulu kepada Pemodal lain dalam modal penyertaan 
atau kepada koperasi, melalui Pengurus atau Pengelola.  

(3) Dalam hal Pemodal lain dalam modal penyertaan atau koperasi tidak mengambil 
alih bagian modal penyertaan yang ditawarkan sebagaimana dimaksud dalam 
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ayat (2), maka modal penyertaan tersebut dapat ditawarkan kepada pihak lain 
yang berminat.  

  
BAB VI  

KETENTUAN PERALIHAN  
  

Pasal 17  
Koperasi yang telah menyelenggarakan usaha yang dibiayai modal penyertaan 

pada saat Peraturan Pemerintah ini berlaku, tetap melaksanakan kegiatannya 
dengan ketentuan wajib menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah ini dalam 
jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak mulai berlakunya Peraturan 
Pemerintah ini.  

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP  

  
Pasal 18  

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini 
diatur oleh Menteri.  
  

Pasal 19  
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik 
Indonesia.  
 
Ditetapkan di Jakarta  pada tanggal 28 Pebruari 1998 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  

   
Diundangkan di Jakarta  pada tanggal 28 Pebruari 1998   
MENTERI NEGARA  
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
 
ttd.  
 
MOERDIONO  
 
 
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1998 NOMOR 47 
PENJELASAN ATAS 
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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 33 TAHUN 1998  

TENTANG  
MODAL PENYERTAAN PADA KOPERASI  

  
UMUM  
  

Dalam menghadapi pasar bebas, koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat dan 
sebagai badan usaha harus mampu berperan serta dalam kegiatan perekonomian. 
Untuk itu, Pasal 42 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian 
telah menegaskan bahwa koperasi selain memupuk modal sendiri, dapat melakukan 
pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan baik yang bersumber dari 
Pemerintah maupun dari masyarakat, dalam rangka memperkuat kegiatan usaha 
koperasi. Ketentuan tersebut menjadi dasar dan kekuatan hukum bagi koperasi 
untuk memperoleh modal penyertaan guna menambah dan memperkuat struktur 
modal koperasi. Atas dasar tersebut maka pelaksanaan modal penyertaan pada 
koperasi perlu diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah guna mempertegas 
kedudukan modal penyertaan pada koperasi dan memberikan kepastian hukum bagi 
Pemodal dan koperasi. Peraturan Pemerintah ini mengatur prinsip-prinsip modal 
penyertaan yang meliputi sumber modal penyertaan, perjanjian sebagai dasar 
penyelenggaraannya, hak dan kewajiban, Pengelolaan dan pengawasan, pengalihan 
modal penyertaan dan ketentuan peralihan bagi koperasi yang selama ini telah 
menyelenggarakan usaha yang dibiayai oleh modal penyertaan.  
  

Sekalipun modal penyertaan dilaksanakan berdasarkan perjanjian antara koperasi 
dan Pemodal, tetapi sebagai bagian dari koperasi hal ini tidak terlepas dari 
pembinaan Menteri yang bertanggung jawab dalam pembinaan dan pengembangan 
koperasi. Oleh karenanya, Peraturan Pemerintah ini juga mengatur koperasi yang 
menyelenggarakan usaha yang dibiayai modal penyertaan untuk menyampaikan 
laporan berkala kepada Menteri yang bersangkutan. Selanjutnya pengaturan lebih 
lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini ditetapkan oleh 
Menteri.  
  

PASAL DEMI PASAL 
  

Pasal 1 
Cukup jelas  

  
Pasal 2 

Cukup jelas  
  

Pasal 3 
Cukup jelas  
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Pasal 4 

Cukup jelas  
  

Pasal 5 
Ayat (1) 

Sekalipun Peraturan Pemerintah ini hanya mencantumkan syarat minimal isi 
perjanjian antara koperasi dengan Pemodal, namun perjanjian ini perlu mengatur 
secara jelas dan rinci mengenai hak dan kewajiban serta mekanisme hubungan antar 
para pihak yang terlibat dalam modal penyertaan. Hal ini penting karena perjanjian 
tersebut merupakan dasar penyelenggaraan modal penyertaan.  
  
Ayat (2) 

Perjanjian dalam hal ini dapat dibuat di hadapan notaris atau secara bawah 
tangan.  
  

Pasal 6 
Huruf a 

Cukup jelas  
  
Huruf b 

Rencana kegiatan ini harus memberikan gambaran tentang kelayakan usaha 
yang akan dibiayai modal penyertaan.  
  
 Huruf c 

Cukup jelas  
  

Pasal 7 
Ayat (1) 

Nilai" dalam hal ini merupakan besarnya uang atau nilai barang modal yang 
ditanamkan.  
  
Ayat (2) 

Dengan ketentuan ini, maka Pemodal yang turut serta dalam pengelolaan dan 
turut menyebabkan kerugian usaha yang dibiayai modal penyertaan bertanggung 
jawab tidak saja terbatas pada dana yang ditanamkannya sebagai modal 
penyertaan, tetapi dapat melebihi jumlah tersebut, sesuai dengan besarnya kerugian 
yang diakibatkan karena kesalahannya. Ketentuan ini juga berlaku meskipun 
Pemodal tidak turut secara langsung dalam pengelolaan, namun Pemodal yang 
bersangkutan dapat dibuktikan berperan dalam penentuan jalannya pengelolaan 
usaha  yang dibiayai modal penyertaan dan menyebabkan kerugian tersebut.  
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Pasal 8 

Cukup jelas  
 

Pasal 9 
 Huruf a 

Cukup jelas  
  
Huruf b 

Dengan ketentuan ini maka modal penyertaan dalam koperasi serba usaha hanya 
dapat dilaksanakan dalam Unit Usaha Otonom. Unit Usaha Otonom adalah unit 
usaha yang merupakan bagian dari koperasi yang dikelola secara otonom, 
mempunyai Pengelola, neraca administrasi usaha dan Anggaran Rumah Tangga 
tersendiri.  

 
Pasal 10 

Cukup jelas  
  

Pasal 11 
Cukup jelas  

  
Pasal 12 

 Ayat (1) 
Cukup jelas 

 
Ayat (2) 

Keikutsertaan Pemodal dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 
dimungkinkan karena hal ini berkaitan dengan penggunaan dana yang 
ditanamkannya dalam koperasi sebagai modal penyertaan.  
  

Pasal 13 
Ayat (1) 

Lihat penjelasan Pasal 12 ayat (2).  
 
Ayat (2) 

Cukup jelas 
 
 

Pasal 14 
Cukup jelas  

  
Pasal 15 
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Cukup jelas  
  

Pasal 16 
Cukup jelas  

  
Pasal 17 

Cukup jelas  
  

Pasal 18 
Cukup jelas  

  
Pasal 19 

Cukup jelas  
 
 
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3744  
CATATAN  
Kutipan  :  MEDIA ELEKTRONIK SEKRETARIAT NEGARA  TAHUN 1998  
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MENTERI KOPERASI 
DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 

REPUBLIK INDONESIA 
  

PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14/Per/M.KUKM/IX/2015 

 

TENTANG  
PEDOMAN AKUNTANSI USAHA SIMPAN PINJAM  DAN PEMBIAYAAN 

SYARIAH OLEH KOPERASI  
  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 

REPUBLIK INDONESIA,  
   

 Menimbang :  
a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan akuntansi usaha simpan pinjam dan 

pembiayaan syariah oleh koperasi secara tertib dan baik, perlu menerapkan prinsip 
transparansi dan akuntabilitas dalam penyajian laporan keuangan yang dapat 
dipertanggungjawabkan;  

b. bahwa untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud  huruf a, maka perlu 
menyusun pedoman akuntansi usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh 
koperasi agar penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip syariah dan 
perkembangan standar akuntansi keuangan yang berlaku;  

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, 
perlu menetapkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 
tentang pedoman akuntansi usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh 
koperasi. 
 

Mengingat : 
 1.   Undang-undang Republik Indonesia Nomor  25  Tahun 1992  tentang 

Perkoperasian  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1992  Nomor  116;  
Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 3502); 

2.  Undang-undang Republik Indonesia nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159; Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459); 
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3.  Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor. 23 Tahun 2011 tentang 
Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2011 Nomor 
115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);   

4.  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga 
Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394); 

5.  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);  

6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 1998 tentang Modal Penyertaan pada 
Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1998 Nomor 47; 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3744);  

7.  Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi 
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);  

8.  Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2015 tentang 
Kementerian Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah, (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 106).  

 
MEMUTUSKAN :  

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN 
MENENGAH TENTANG PEDOMAN AKUNTANSI USAHA SIMPAN 
PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH OLEH KOPERASI. 

  
Pasal 1  

Pedoman akuntansi usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi 
adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini dan merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari peraturan ini.  

  
Pasal 2  

Pedoman akuntansi usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi 
terdiri dari :   

a. Prinsip Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan  
Keuangan;  

b. Kebijakan Akuntansi Keuangan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah 
oleh koperasi.   

  
Pasal 3  

Dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan usaha simpan pinjam dan 
pembiayaan syariah oleh koperasi meliputi;  

a. Standar Akuntansi Keuangan Umum (SAK-Umum);  
b. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas  

Publik (SAK-ETAP);  
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c. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (PSAK Syariah).  
  

Pasal 4  
Pedoman akuntansi usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 merupakan panduan bagi koperasi yang 
menyelenggarakan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah di Indonesia dan 
pejabat yang berwenang di pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah 
daerah kabupaten/kota dan para pihak yang berkepentingan.  

  
Pasal 5  

Ketentuan lebih lanjut tentang pencatatan transaksi dan ilustrasi diatur dengan 
peraturan Deputi Bidang Pembiayaan.  

  
Pasal 6 

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang 
mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan 
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1493  
 
  

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 
September 2015 
MENTERI KOPERASI DAN USAHA 
KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK 
INDONESIA 

 

 

AAGN. PUSPAYOGA 

Diundang di Jakarta pada tanggal 8 Oktober 2015 
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN 
PERUNDANG-UNDANG KEMENTERIAN HUKUM 
DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK 
INDONESIA 

 

 

WIDODO EKATJAHJANA 
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   Lampiran   
  

BAB I PENDAHULUAN  
  

A. LATAR BELAKANG   
Tugas pemerintah dalam membangun dan mengembangkan usaha simpan pinjam 

dan pembiayaan syariah oleh koperasi sebagai badan usaha dan gerakan ekonomi 
rakyat adalah untuk mewujudkan koperasi yang dikelola secara profesional dengan 
menerapkan prinsip keterbukaan, transparansi dan akuntabilitas yang dapat diakui, 
diterima dan dipercaya, baik oleh anggota pada khususnya maupun oleh masyarakat 
luas pada umumnya.    

Penyusunan akuntansi usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh 
koperasi adalah untuk menyediakan informasi keuangan yang menyangkut posisi 
keuangan, kinerja keuangan, arus kas, laporan perubahan ekuitas, sumber dana yang 
dipercayakan serta catatan mengenai laporan keuangan yang bermanfaat dalam 
pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat 
meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu. 
Pedoman ini juga mengatur penyusunan laporan sumber dan penggunaan dana zakat, 
serta laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan (infaq/sedekah dan wakaf)  

 Kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi 
dilaksanakan oleh koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KSPPS) dan unit 
simpan pinjam dan pembiayaan syariah (USPPS) Koperasi. Laporan keuangan usaha 
simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi menyajikan informasi yang 
terkait aktivitas usaha berdasarkan prinsip syariah antara lain adalah:   
1. Penghimpunan dana KSPPS dan USPPS Koperasi menghimpun dana simpanan 

dan tabungan dari anggota, calon anggota dan koperasi lain dan atau anggotanya 
yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dengan akad 
wadiah atau mudharabah;  

2. Penyaluran dana KSPPS dan USPPS Koperasi menyalurkan pinjaman dan 
pembiayaan syariah kepada anggota, calon anggota dan koperasi lain dan atau 
anggotanya dalam bentuk pinjaman atau pembiayaan berdasarkan akad qardh, 
murabahah, salam, istishna, mudharabah, musyarakah, ijarah, ijarah muntahiya 
bittamlik, wakalah, kafalah dan hiwalah, atau akad lain yang tidak bertentangan 
dengan prinsip syariah;  

3. Mengelola keseimbangan sumber dana dan penyaluran dana;  
4. KSPPS dan USPPS Koperasi menyelenggarakan kegiatan maal dalam rangka 

pemberdayaan anggota dan masyarakat dibidang sosial dan ekonomi;   
5. Kegiatan Maal dilakukan melalui penghimpunan dan pengelolaan dana zakat, 

infaq, shadaqah, wakaf, dan dana sosial lainnya sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan dan prinsip syariah;   
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6. Kegiatan Maal wajib dilaporkan dalam laporan sumber dan penggunaan dana 
zakat, infaq, shadaqah, wakaf, dan dana sosial lainnya, terpisah dari laporan 
keuangan kegiatan usaha koperasi.  
Salah satu indikator terlaksananya penerapan prinsip akuntansi syariah tersebut 
adalah melalui penyelenggaraan akuntansi syariah secara benar dan tertib. Oleh 
karena itu KSPPS dan USPPS Koperasi memiliki identitas dan karakteristik khusus 
yang berbeda dengan entitas lainnya, maka penerapan akuntansi syariah dan 
penyampaian laporan keuangannya juga menunjukkan kekhususan dibanding 
dengan akuntansi dan laporan keuangan badan usaha lain pada umumnya.  
Pedoman ini pengaturannya mengacu pada SAK ETAP, PSAK Syariah dan Fatwa 
Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN – MUI). Pedoman 
akuntansi ini merupakan acuan yang harus diikuti oleh KSPPS  dan USPPS 
Koperasi serta aparatur pemerintah dan pihak lain yang terkait dalam melakukan 
pembinaan dalam menyusun laporan keuangan.  
 
B. MAKSUD DAN TUJUAN  

1. Maksud   
Menyediakan pedoman yang standar tentang penyajian laporan keuangan  sesuai 
dengan standar yang berlaku berdasarkan prinsip syariah sehingga informasi yang 
disajikan dapat dipahami, akurat, mudah ditelusuri dan diperiksa, relevan, andal 
dan dapat diperbandingkan.  

2. Tujuan  
a. Menciptakan keseragaman penerapan perlakuan akuntansi dan penyajian 

laporan keuangan KSPPS dan USPPS Koperasi;  
b. Menjadi acuan yang harus diikuti oleh KSPPS dan USPPS Koperasi dalam 

menyusun laporan keuangan.   
  

C. RUANG LINGKUP  
Pedoman akuntansi ini mengatur tentang penyusunan pelaporan keuangan 

kegiatan usaha yang meliputi:   
1. neraca;  
2. perhitungan hasil usaha;  
3. laporan perubahan ekuitasi;  
4. laporan arus kas;  
5. laporan sumber dan penggunaan dana zakat;   
6. laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan (infaq/sedekah dan wakaf);  
7. catatan atas laporan keuangan.   

 
D. DASAR PENYUSUNAN  
Panduan yang digunakan dalam menyusun Pedoman ini adalah:  

1. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah;  
2. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP);  
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3. Standar Akuntansi Keuangan lainnya yang berlaku dan sesuai perkoperasian;  
4. Peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Usaha Simpan Pinjam dan 

Pembiayaan Syariah oleh Koperasi.  
  

E. PENGERTIAN UMUM  
Pengertian umum dalam Pedoman Akuntansi ini meliputi hal-hal sebagai berikut:  

1. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan 
hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan;  

2. prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas 
azas kekeluargaan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 
Tahun 1992 tentang Perkoperasian;  

3. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah, selanjutnya disingkat menjadi 
KSPPS adalah koperasi yang melaksanakan kegiatan usahanya hanya usaha 
simpan pinjam sesuai prinsip syariah dan mengelola zakat, infaq/sedekah, dan 
wakaf;  

4. USPPS Koperasi adalah unit koperasi yang  bergerak di bidang usaha meliputi 
simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola 
zakat, infaq/sedekah, dan wakaf sebagai bagian dari kegiatan koperasi yang 
bersangkutan;  

5. Anggota Koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi usaha 
simpan pinjam dan pembiayaan yang menjalankan prinsip syariah;  

6. Simpanan Pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib 
dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota, yang 
tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan menjadi anggota;  

7. Simpanan Wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang 
wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu, 
yang tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan menjadi anggota;  

8. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota, koperasi 
lain, dan/atau anggotanya kepada koperasi dalam bentuk tabungan, dan simpanan 
koperasi berjangka;  

9. Pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan 
itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara koperasi 
dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya 
setelah jangka waktu tertentu tanpa imbalan;  

10. Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu 
berupa:  
a. Transaksi nisbah bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah;  
b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk 

ijarah muntahiya bittamlik;  
c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam dan istishna;  
d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan   
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e. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multi jasa 
berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara KSPPS dan pihak lain yang 
mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk 
mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan 
(ujrah), tanpa imbalan, atau nisbah bagi hasil.  

11. Prinsip syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan usaha koperasi 
berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama 
Indonesia (DSN - MUI);  

12. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha 
untuk diberikan kepada yang berhak  
menerimanya sesuai dengan syariat Islam;   

13. Infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar 
zakat untuk kemaslahatan umum;  

14. Sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan 
usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum;  

15. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan 
sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka 
waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau 
kesejahteraan umum menurut syariah.    

  
BAB II  

PRINSIP DAN KARAKTERISTIK USAHA SIMPAN PINJAM  DAN PEMBIAYAAN 
SYARIAH OLEH KOPERASI 

  
A. JATIDIRI KOPERASI  

1. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan 
hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, 
sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan;  

2. Koperasi didirikan dan melakukan kegiatannya berdasarkan: kejujuran, 
keterbukaan, tanggungjawab sosial dan peduli terhadap orang lain;  

3. Prinsip koperasi merupakan satu kesatuan sebagai landasan kehidupan koperasi, 
terdiri dari:  
a. Keanggotaan bersifat suka rela dan terbuka;  
b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis;  
c. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya 

jasa usaha masing-masing anggota;  
d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;  
e. Kemandirian;  
f. Pendidikan perkoperasian;  
g. Kerjasama antar koperasi;   
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h. Keseluruhan prinsip koperasi ini merupakan esensi dan dasar kerja koperasi 
sebagai badan usaha dan merupakan ciri khas koperasi yang membedakannya 
dari badan usaha lain.  

4. Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan 
masyarakat pada umumnya. Untuk itu koperasi mempunyai fungsi dan peran untuk 
membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan usaha anggota pada 
khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan 
ekonomi dan usahanya.  

5. Anggota koperasi adalah pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi.  
  

B. IDENTITAS USAHA SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH OLEH 
KOPERASI   

1. Karakteristik utama koperasi adalah posisi anggota koperasi sebagai pemilik 
sekaligus sebagai pengguna jasa koperasi. Berdasarkan hal tersebut, koperasi 
memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut:   
a. Koperasi dibentuk oleh anggota atas dasar kepentingan ekonomi yang sama;   
b. Koperasi didirikan dan dikembangkan berlandaskan nilai-nilai kemandirian, 

kesetiakawanan, keadilan, persamaan dan demokrasi, tanggung jawab sosial 
serta kepedulian terhadap orang lain; 

c. Koperasi didirikan, diatur, dikelola, diawasi serta dimanfaatkan oleh anggotanya;  
d. Tugas pokok koperasi adalah melayani kebutuhan ekonomi anggotanya dalam 

rangka memajukan kesejahteraan anggota;  
e. Jika terdapat kelebihan kemampuan pelayanan koperasi kepada anggotanya 

maka kelebihan kemampuan pelayanan tersebut dapat ditempatkan pada 
koperasi lain dan anggotanya;  

f. Penyusunan dan penyajian laporan keuangan adalah menjadi tanggungjawab 
pengurus.  

2. Setiap anggota sebagai pemilik yang berkaitan erat dengan hak dan kewajiban, 
paling sedikit meliputi:     
a. Turut serta memberikan hak suara dalam proses pengambilan keputusan 

melalui rapat anggota, antara lain:   
1) Mengesahkan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, peraturan khusus 

koperasi dan kebijakan strategis koperasi;     
2) Memilih, mengangkat dan memberhentikan pengurus dan pengawas;     
3) Mengesahkan laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas 

sebagai tanggung jawab pengelolaan dan pengawasan koperasi;  
4) Menetapkan rencana kerja (RK) dan rencana anggaran pendapatan dan 

belanja koperasi (RAPBK);   
5) Mengesahkan  ketetapan  operasional lainnya yang diagendakan.  

b.  Aktif melakukan pengawasan melalui sistem pengawasan yang berlaku pada 
saat rapat anggota, misalnya dalam bentuk:  
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1) Menanggapi isi anggaran dasar, anggaran rumah tangga, peraturan khusus 
dan kebijakan strategis koperasi dibidang organisasi-manajemen, 
pelayanan, usaha dan keuangan;                        

2) Menanggapi laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas;   
3) Menanggapi rencana kerja pengurus dan pengawas koperasi; 
4) Menanggapi ketetapan operasional lain yang diagendakan.  

c. Aktif mengembangkan permodalan koperasi, baik modal yang menentukan 
kepemilikan (simpanan pokok, simpanan wajib dan lainnya) maupun modal 
yang tidak menentukan kepemilikan (simpanan sukarela, tabungan, simpanan 
berjangka dan simpanan lainnya);  

d. Turut menanggung resiko pada koperasi atas kerugian yang diderita koperasi, 
sebatas simpanan pokok dan simpanan wajib    

3. Partisipasi anggota sebagai pengguna diwujudkan dalam keaktifan memanfaatkan 
pelayanan koperasinya.   

4. Berdasarkan karakteristik koperasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 diatas, 
maka pedoman ini mengatur perlakuan yang timbul dari hubungan pelayanan 
antara koperasi dengan anggotanya, transaksi antara koperasi dengan pihak lain 
dan transaksi lain yang spesifik pada koperasi.  

  
C. KARAKTERISTIK TRANSAKSI SYARIAH   

1.  Implementasi transaksi yang sesuai dengan paradigma dan asas transaksi syariah 
harus memenuhi karakteristik dan persyaratan sebagai berikut:  
a. transaksi hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridha;  
b. prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan baik 

(thayib);  
c. uang hanya berfungsi sebagai alai tukar dan satuan pengukur nilai, bukan 

sebagai komoditas;  
d. tidak mengandung unsur riba;  
e. tidak mengandung unsur kezaliman;  
f. tidak mengandung unsur judi (maysir) ;  
g. tidak mengandung unsur spekulasi (gharar);  
h. tidak mengandung unsur haram;  
i. tidak menganut prinsip nilai waktu dari uang (time value of money) karena 

keuntungan yang didapat dalam kegiatan usaha terkait dengan risiko yang 
melekat pada kegiatan usaha tersebut sesuai dengan prinsip al-ghurmu bil 
ghurmi (no gain without accompanying risk);  

j. transaksi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang jelas dan besar serta 
untuk keuntungan semua pihak tanpa merugikan pihak lain sehingga tidak 
diperkenankan menggunakan standar ganda harga untuk satu akad serta tidak 
menggunakan dua transaksi bersamaan yang berkaitan  
(ta'alluq) dalam satu akad;  
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k. tidak ada distorsi harga melalui rekayasa permintaan (najasy), maupun melalui 
rekayasa penawaran (ihtikar);dan  

l. tidak mengandung unsur kolusi dengan suap menyuap  
(risywah).  

2. Transaksi syariah dapat berupa aktivitas usaha yang bersifat komersial maupun 
aktivitas sosial yang bersifat nonkomersial. Transaksi syariah komersial dilakukan 
antara lain berupa: penempatan dana untuk mendapatkan bagi hasil; jual beli 
barang; dan atau pemberian layanan lain untuk mendapatkan imbalan.  

3. Transaksi syariah nonkomersial dilakukan antara lain berupa: pemberian dana 
pinjaman atau talangan (qardh); penghimpunan dan penyaluran dana sosial seperti 
zakat, infak, sedekah, wakaf dan hibah.  

4. Penghimpunan dana anggota pada koperasi dapat dilakukan atas dasar akad:  
a. Mudharabah:   
b. Wadiah; dan   
c. Hibah.   

Penghimpunan tersebut dapat berupa simpanan, penempatan dana maupun 
modal penyertaan.   

5. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan, antara lain dapat dilakukan melalui:   
a. Prinsip bagi hasil (syirkah) meliputi: mudharabah, dan musyarakah;  
b. Prinsip jual beli (bai’) meliputi: murabahah, istishna, dan salam;  
c. Prinsip imbalan (ujrah) meliputi: ijarah, ijarah muntahiya bittamlik, kafalah bil 

ujrah, dan rahn.  
d. Prinsip pinjam meminjam berdasarkan akad qardh. 

 
BAB III 

BENTUK-BENTUK AKAD DALAM LAYANAN USAHA SIMPAN PINJAM  DAN 
PEMBIAYAAN SYARIAH OLEH KOPERASI 

  
A.  JENIS AKAD LAYANAN USAHA   

1.  Mudharabah  
Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara pemilik dana (shahibul maal) 
sebagai pihak yang menyediakan modal dana dengan pihak pengelola modal 
(mudharib), untuk diusahakan dengan porsi keuntungan akan dibagi bersama 
(nisbah) sesuai dengan kesepakatan dimuka dari keduabelah pihak. Sedangkan 
kerugian (jika ada) akan ditanggung pemilik modal, kecuali jika diketemukan 
adanya kelalaian atau kesalahan oleh pihak pengelola dana (mudharib), seperti 
penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana.  
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Terdapat dua jenis mudharabah, yaitu:   
a) Mudharabah Muthlaqah,  

Akad mudharabah muthlaqah adalah akad mudharabah, dimana pemilik dana 
memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaannya. 

b)  Mudharabah Muqayyadah,   
Akad mudharabah muqayyadah adalah akad mudharabah, dimana pemilik dana 
memberikan batasan kepada pengelola dana, antara lain mengenai tempat, 
cara dan atau obyek pengelolaan.   

  
2.  Wadiah Yad Dhamanah  

Wadiah Yad Dhamanah adalah akad penitipan dana di mana pihak penerima titipan 
dengan atau tanpa izin pemilik dana dapat memanfaatkan dana titipan dan harus 
bertanggung jawab terhadap dana tersebut. Semua manfaat dan keuntungan yang 
diperoleh dalam penggunaan dana tersebut menjadi hak penerima titipan.     

3. Musyarakah  
Pembiayaan Musyarakah (syirkah), adalah akad kerjasama antara dua pihak atau 
lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masingmasing pihak memberikan 
kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan 
kepakatan, sedangkan resiko berdasarkan porsi kontribusi dana.   

4. Murabahah   
Murabahah adalah akad pembiayaan untuk tujuan pembelian barang dengan 
harga jual sebesar harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan 
penjualan harus mengungkapkan harga perolehan kepada pembeli.   

5. Salam dan Salam Paralel   
a) Salam:   

adalah akad pembiayaan dengan tujuan pembelian barang pesanan dengan 
pengiriman di kemudian hari oleh pemilik barang dan pelunasannya dilakukan 
pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu.  

b) Salam Paralel : adalah dua transaksi salam yang dilakukan oleh para pihak 
secara simultan.  

6. Istishna dan Istishna Paralel   
a) Istishna :  

adalah akad pembiayaan dengan tujuan pembelian pesanan pembuatan barang 
tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara 
pemesan dan pemilik barang.   

b) Istishna Paralel: adalah dua transaksi istishna yang dilakukan oleh para pihak 
secara simultan.    

7. Ijarah   adalah akad pembiayaan dengan tujuan sewa (ijarah) atas manfaat dari 
sebuah aset, sedangkan sewa-beli (ijarah wa iqtina) atau disebut juga Ijarah 
Muntahiya bi tamlik adalah sewa yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan.   
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8. Ar Rahn adalah akad peminjaman dana dengan menjadikan sesuatu harta sebagai 
jaminan, jika tidak mampu melunasi dapat dijadikan pembayar dan dikenakan biaya 
pemeliharaan atas harta jaminan tersebut.   

9. Kafalah  
Kafalah adalah akad pemberian jaminan yang diberikan oleh penjamin (kafil) 
kepada penerima jaminan (makfuul) dan penjamin bertanggung jawab atas 
pemenuhan kembali suatu kewajiban yang menjadi hak penerima jaminan.  

10.Qardh   
Pinjaman (Qardh) adalah akad pinjaman dana tanpa imbalan, dimana peminjam 
mempunyai kewajiban mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu 
yang telah disepakati.   

  
B. ZAKAT, INFAK/SEDEKAH, DAN WAKAF    

1. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha 
untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.   

2. Infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat 
untuk kemaslahatan umum.  

3. Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan 
usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.  

4. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan 
sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka 
waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau 
kesejahteraan umum menurut syariah.  

 
BAB IV  

LAPORAN KEUANGAN  
  

A.  KETENTUAN UMUM  
1. Tujuan laporan keuangan  

1) Laporan keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi yang bermanfaat 
bagi pihak-pihak yang berkepentingan (pengguna laporan keuangan) dalam 
pengambilan keputusan ekonomi yang rasional, seperti:  
1)  anggota;  
2) pemerintah;  
3) masyarakat;  

2) Informasi bermanfaat yang disajikan dalam laporan keuangan, antara lain, 
meliputi informasi mengenai:  
1) jumlah aset, kewajiban, dan ekuitas;  
2) pengaruh transaksi, peristiwa, dan situasi lainnya yang mengubah nilai dan 

sifat modal;  
3) jenis dan jumlah arus masuk dan arus keluar sumber daya dalam satu 

periode dan hubungan antara keduanya;  
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4) cara usaha simpan pinjam mendapatkan dan membelanjakan kas serta 
faktor lainnya yang berpengaruh pada likuiditasnya;   

5) kepatuhan usaha simpan pinjam terhadap ketentuan yang berlaku yang 
dikeluarkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM;  

6) usaha peningkatan kesejahteraan, merubah kondisi, atau menyelesaikan 
permasalahan anggota.  

3) Laporan keuangan juga merupakan sarana pertanggungjawaban pengurus atas 
penggelolaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.    

2. Komponen laporan keuangan   
a. Neraca adalah laporan yang memberikan informasi mengenai posisi keuangan, 

yaitu sifat dan jumlah harta atau sumber daya usaha simpan pinjam pembiayaan 
syariah, kewajiban kepada pihak pemberi pinjaman dan penyimpan serta 
ekuitas pemilik dalam sumber daya usaha simpan pinjam koperasi pada saat 
tertentu, terdiri dari komponen aset, kewajiban dan ekuitas;  

b. Laporan Perhitungan Hasil Usaha adalah laporan yang memberikan informasi 
tentang perhitungan tentang penghasilan dan beban;  

c. Laporan Perubahan Ekuitas adalah penambahan atau pengurangan komponen 
ekuitas koperasi dalam satu periode tertentu;  

d. Laporan Arus Kas adalah informasi mengenai perubahan historis atas kas dan 
setara kas koperasi yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi 
selama satu periode dari aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas 
pendanaan;  

e. Laporan sumber dan penggunaan dana zakat adalah laporan yang berisi 
informasi tentang sumber-sumber zakat serta penggunaan ;  

f. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan  adalah laporan yang berisi 
informasi tentang sumber dan penggunaan dana kebajikan yang berasal dari 
infaq, shodaqoh dan waqaf serta dana social lainnya;  

g. Catatan atas Laporan Keuangan adalah tambahan informasi yang disajikan 
dalam laporan keuangan yang berisi penjelasan naratif atau rincian jumlah yang 
disajikan dalam laporan keuangan dan informasi pos-pos yang tidak memenuhi 
kriteria pengakuan dalam laporan keuangan.  

3. Bahasa laporan keuangan  
Laporan keuangan harus disusun dalam Bahasa Indonesia.   

4. Mata uang pelaporan  
Pelaporan keuangan harus dinyatakan dalam mata uang rupiah.  

5. Kebijakan akuntansi   
Kebijakan akuntansi meliputi pilihan-pilihan prinsip, dasar, metode, pengaturan, 
pengukuran, dan prosedur dalam menyajikan laporan keuangan.  

6. Materialitas dan agregasi  
a. Penyajian  laporan  keuangan  didasarkan pada konsep 

materialitas;  
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b. Pos-pos yang jumlahnya material disajikan tersendiri dalam laporan keuangan, 
sedangkan yang jumlahnya tidak material dapat digabungkan sepanjang 
memiliki sifat atau fungsi yang sejenis;  

c. Informasi dianggap material apabila kelalaian untuk mencantumkan (omission) 
atau kesalahan dalam mencatat (misstatement) informasi tersebut dapat 
mempengaruhi keputusan yang diambil.  

7. Periode pelaporan  
Laporan keuangan wajib disajikan secara tahunan dengan tahun takwim. Dalam 
hal usaha simpan pinjam baru berdiri, laporan keuangan dapat disajikan untuk 
periode yang lebih pendek dari satu tahun.  

8. Informasi komparatif  
a. Laporan keuangan tahunan harus disajikan secara komparatif dengan periode 

yang sama pada tahun sebelumnya. Sedangkan untuk laporan perhitungan 
hasil usaha harus mencakup periode sejak awal tahun buku sampai dengan 
akhir periode interim yang dilaporkan;  

b. Informasi komparatif yang bersifat naratif dan deskriptif dari laporan keuangan 
periode sebelumnya wajib diungkapkan kembali apabila relevan untuk 
pemahaman laporan keuangan periode berjalan.  

9. Laporan keuangan interim  
a. Laporan keuangan interim adalah laporan keuangan yang diterbitkan di antara 

dua laporan keuangan tahunan dan harus dipandang sebagai bagian integral 
dari laporan periode tahunan. Penyusunan laporan interim dapat dilakukan 
secara   
triwulanan atau periode lain yang kurang dari satu tahun;  

b. Laporan keuangan interim memuat komponen yang sama seperti laporan 
keuangan tahunan yang terdiri dari neraca, laporan perhitungan hasil usaha, 
laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan sumber dan penggunaan 
dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan dan catatan atas 
laporan keuangan.  

  
10.  Pengurus bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan 

serta wajib membubuhkan tanda tangan pada laporan keuangan tersebut.  
  

B. KARAKTERISTIK KUALITATIF   
Karakteristik kualitatif merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam 

laporan keuangan berguna bagi  pemakai. Terdapat empat karateristik kualitatif pokok 
yaitu: dapat dipahami, relevan, keandalan, dan dapat diperbandingkan.  
1. Dapat Dipahami  

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah 
kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai. Untuk maksud ini, 
pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas 
ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi 
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dengan ketekunan yang wajar. Namun demikian, informasi kompleks yang 
seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan tidak dapat dikeluarkan hanya 
atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk dapat 
dipahami oleh pemakai tertentu.  

2. Relevan  
a. Informasi memiliki kualitas relevan kalau dapat mempengaruhi keputusan 

ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa 
lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan, atau mengkoreksi, hasil 
evaluasi mereka di masa lalu;  

b. Peran informasi dalam peramalan (predictive) dan penegasan (confirmatory) 
berkaitan satu sama lain. Misalnya, informasi struktur dan besarnya aset-aset 
yang dimiliki bermanfaat bagi pemakai ketika mereka berusaha meramalkan 
kemampuan entitas syariah dalam memanfaatkan peluang dan bereaksi 
terhadap situasi yang merugikan. Informasi yang sama juga berperan dalam 
memberikan penegasan (confirmatory role) terhadap prediksi yang lalu, 
misalnya, tentang bagaimana struktur keuangan entitas syariah diharapkan 
tersusun atau tentang hasil dari operasi yang direncanakan;  

c. Informasi posisi keuangan dan kinerja di masa lalu seringkali digunakan 
sebagai dasar untuk memprediksi posisi  keuangan dan kinerja masa depan 
dan hal-hal lain yang langsung menarik perhatian pemakai, seperti 
pembayaran dividen dan upah, pergerakan harga sekuritas dan kemampuan 
entitas syariah untuk memenuhi komitmennya ketika jatuh tempo. Untuk 
memiliki peramalan prediktif, informasi tidak perlu harus dalam bentuk ramalan 
eksplisit. Namun demikian, kemampuan laporan keuangan untuk membuat 
prediksi dapat ditingkatkan dengan menampilkan informasi tentang transaksi 
dan peristiwa masa lalu. Misalnya, nilai prediktif laporan laba rugi dapat 
ditingkatkan kalau pos-pos penghasilan atau beban yang tidak biasa, abnormal 
dan jarang terjadi diungkapkan secara terpisah.  

3. Materialitas  
a. Relevansi informasi dipengaruhi oleh hakekat dan materialitasnya. Dalam 

beberapa kasus, hakekat informasi saja sudah cukup untuk menentukan 
relevansinya. Misalnya, pelaporan suatu segmen baru dapat mempengaruhi 
penilaian risiko dan peluang yang dihadapi entitas syariah tanpa 
mempertimbangkan materialitas dari hasil yang dicapai segmen baru tersebut 
dalam periode pelaporan. Dalam kasus lain, baik hakekat maupun materialitas 
dipandang penting, misalnya jumlah serta kategori persediaan yang sesuai 
dengan kebutuhan entitas syariah;  

b. Informasi dipandang material kalau kelalaian untuk mencantumkan atau 
kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan 
ekonomi pemakai yang diambil atas dasar laporan keuangan. Materialitas 
tergantung pada besarnya pos atau kesalahan yang dinilai sesuai dengan 
situasi khusus dari kelalaian dalam mencantumkan (omission) atau kesalahan 
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dalam mencatat (misstatement). Karenanya, materialitas lebih merupakan suatu 
ambang batas atau titik pemisah dari pada suatu karakteristik kualitatif pokok 
yang harus dimiliki agar informasi berguna;  

c. Dalam hal bagi hasil, dasar yang dibagihasilkan harus mencerminkan jumlah 
yang sebenarnya tanpa mempertimbangkan pelaksanaan konsep materialitas.  

4. Keandalan  
a. Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, 

kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang 
jujur dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat 
disajikan;  

b. Informasi mungkin relevan tetapi jika hakekat atau penyajiannya tidak dapat 
diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat 
menyesatkan. Misalnya, jika keabsahan dan jumlah tuntutan atas kerugian 
dalam suatu tindakan hukum masih dipersengketakan, mungkin tidak tepat bagi 
entitas syariah untuk mengakui jumlah seluruh tuntutan tersebut dalam neraca, 
meskipun mungkin tepat untuk mengungkapkan jumlah serta keadaan dari 
tuntutan tersebut.  

 
5. Penyajian Jujur  
a. Informasi harus menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya 

yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk 
disajikan. Jadi, misalnya, neraca harus menggambarkan dengan jujur transaksi 
serta peristiwa lainnya dalam bentuk aset, kewajiban, dan ekuitas entitas 
syariah pada tanggal pelaporan yang memenuhi kriteria pengakuan;  

b. Informasi keuangan pada umumnya tidak bebas dari risiko penyajian yang 
dianggap kurang jujur dari apa yang seharusnya digambarkan. Hal tersebut 
bukan disebabkan karena kesengajaan untuk menyesatkan, tetapi lebih 
merupakan kesulitan yang melekat dalam mengidentifikasikan transaksi serta 
peristiwa lainnya yang dilaporkan, atau dalam menyusun atau menerapkan 
ukuran dan teknik penyajian yang sesuai dengan makna transaksi dan peristiwa 
tersebut. Dalam kasus tertentu, pengukuran dampak keuangan dari suatu pos 
sangat tidak pasti sehingga entitas syariah pada umumnya tidak mengakuinya 
dalam Laporan keuangan. Misalnya, meskipun dalam kegiatan usahanya entitas 
syariah dapat menghasilkan goodwill, tetapi lazimnya sulit untuk 
mengidentifikasi atau mengukur goodwill secara andal. Namun, dalam kasus 
lain, pengakuan suatu pos tertentu tetap dianggap relevan dengan 
mengungkapkan risiko kesalahan sehubungan dengan pengakuan dan 
pengukurannya.  

6. Substansi Mengungguli Bentuk  
Jika informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta 
peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka peristiwa tersebut perlu dicatat dan 
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disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk 
hukumnya.   

7. Netralitas  
Informasi harus diarahkan pada kebutuhan umum pemakai, dan tidak bergantung 
pada kebutuhan dan keinginan pihak tertentu. Tidak boleh ada usaha untuk 
menyajikan informasi yang menguntungkan beberapa pihak, sementara hal 
tersebut akan merugikan pihak lain yang mempunyai kepentingan yang 
berlawanan.  

8. Pertimbangan Sehat  
Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan 
prakiraan dalam kondisi ketidakpastian,sehingga  aset atau penghasilan tidak 
dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban atau beban tidak dinyatakan terlalu rendah. 
Namun  demikian penggunaan pertimbangan sehat tidak rnemperkenankan, 
misalnya, pembentukan cadangan tersembunyi atau penyisihan (provision) 
berlebihan, dan sengaja menetapkan aset atau penghasilan yang lebih rendah atau 
pencatatan kewajiban atau beban yang lebih tinggi, sehingga laporan keuangan 
menjadi tak netral, dan karena itu, tidak memiliki kualitas andal.  

9. Kelengkapan  
Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus lengkap. 
Kesengajaan untuk tidak mengungkapkan (omission) mengakibatkan informasi 
menjadi tidak benar atau menyesatkan dan karena itu tidak dapat diandalkan dan 
tidak sempurna ditinjau dari segi relevansi.  

10. Dapat Dibandingkan  
a. Pemakai laporan keuangan harus dapat membandingkan laporan keuangan 

entitas syariah antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan (trend) 
posisi dan kinerja keuangan;  

b. Implikasi penting dari karakteristik kualitatif dapat diperbandingkan adalah 
bahwa pemakai harus mendapat  informasi tentang kebijakan akuntansi yang 
digunakan dalam  penyusunan laporan keuangan dan perubahan kebijakan 
serta pengaruh perubahan tersebut. Para pemakai harus dimungkinkan untuk 
dapat mengidentifikasi perbedaan kebijakan akuntansi yang diberlakukan untuk 
transaksi serta peristiwa lain yang sama dalam sebuah entitas syariah dari satu 
periode ke periode. Ketaatan pada standar akuntansi keuangan syariah, 
termasuk pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan oleh entitas 
syariah, membantu pencapaian daya banding.  

11. Tepat Waktu  
Laporan keuangan harus disajikan tepat waktu sehingga kemanfaatannya tidak 
berkurang.  

12. Keseimbangan antara Biaya dan Manfaat  
Manfaat yang dihasilkan informasi seharusnya melebihi biaya penyusunannya. 
Secara substansi evaluasi biaya dan manfaat merupakan suatu proses 
pertimbangan (judgement process). Biaya tidak harus dipikul oleh mereka yang 
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menikmati manfaat. Manfaat mungkin juga dinikmati oleh pemakai lain disamping 
mereka yang menjadi tujuan penyampaian informasi.   

13. Konsistensi  
a. Penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan antar periode harus 

konsisten;  
b. Apabila penyajian atau klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan diubah, 

maka penyajian periode sebelumnya harus direklasifikasi untuk memastikan 
daya banding, sifat, dan jumlah. Selain itu, alasan reklasifikasi juga harus 
diungkapkan. Dalam hal reklasifikasi dianggap tidak praktis maka cukup 
diungkapkan alasannya.  

14. Keseimbangan di antara Karakteristik Kualitatif  
Keseimbangan karakteristik kualitatif tujuannya adalah untuk mencapai suatu 
keseimbangan yang tepat di antara berbagai karakteristik untuk memenuhi tujuan 
laporan keuangan.   

 
C. PRINSIP AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN  

1. Basis Akuntansi  
Untuk mencapai tujuan, laporan keuangan disusun atas dasar akrual. Dengan 
dasar ini, pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian (bukan 
pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar) dan dicatat dalam catatan 
akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang  
bersangkutan. Laporan keuangan yang disusun atas  dasar  akrual  memberikan  
informasi  kepada  pengguna  tidak  hanya transaksi  masa  lalu  yang  melibatkan  
penerimaan  dan  pembayaran  kas, tetapi juga liabilitas pembayaran kas pada 
masa depan serta sumber daya yang merepresentasikan kas yang akan diterima 
pada masa depan. Oleh karena itu, laporan keuangan menyediakan jenis informasi 
transaksi masa lalu dan peristiwa lain yang paling berguna bagi pengguna dalam 
pengambilan keputusan.  

  
2. Penyajian wajar  

a. Laporan keuangan harus menyajikan secara wajar neraca, perhitungan hasil 
usaha, arus kas, sumber dan penggunaan dana zakat serta dana kebajikan dan 
disertai pengungkapan yang diharuskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;  

b. Aset disajikan berdasarkan karakteristiknya menurut urutan likuiditas, 
sedangkan kewajiban disajikan menurut urutan jatuh temponya;  

c. Laporan arus kas dikelompokkan secara single step;  
d. Catatan atas Laporan Keuangan harus disajikan secara sistematis dengan 

urutan penyajian sesuai komponen utamanya yang merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari laporan keuangan. Informasi dalam catatan atas laporan 
keuangan berkaitan dengan pos-pos dalam neraca, laporan perhitungan hasil 
usaha, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan sumber dan 
penggunaan dana zakat, dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, 
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yang sifatnya memberikan penjelasan, baik yang bersifat kualitatif maupun 
kuantitaif;  

e. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan tidak diperkenankan menggunakan 
kata “sebagian besar” untuk menggambarkan bagian dari suatu jumlah tetapi 
harus dinyatakan dalam jumlah nominal atau persentase;  

f. Perubahan akuntansi wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:  
1) Perubahan estimasi akuntansi  

   Estimasi akuntansi dapat diubah apabila terdapat perubahan kondisi yang 
mendasarinya. Selain itu, juga wajib diungkapkan pengaruh material dari 
perubahan yang terjadi baik pada periode berjalan maupun pada 
periodeperiode berikutnya.  

2) Perubahan kebijakan akuntansi  
a)  Kebijakan akuntansi dapat diubah apabila:  

(1) terdapat peraturan perundangan atau standar akuntansi yang berbeda 
penerapannya; atau  

(2) diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan penyajian 
kejadian atau transaksi yang lebih sesuai dalam laporan keuangan.  

b) Dampak perubahan kebijakan akuntansi harus diperlakukan secara 
retrospektif dengan melakukan penyajian ulang untuk seluruh periode 
sajian dan melaporkan dampaknya terhadap masa sebelum periode 
sajian.   

c) Dalam hal perlakuan secara retrospektif dianggap tidak praktis maka 
cukup diungkapkan alasannya.   

3)  Terdapat kesalahan mendasar  
Koreksi kesalahan mendasar dilakukan secara retrospektif dengan 
melakukan penyajian ulang untuk seluruh periode sajian dan melaporkan 
dampaknya terhadap masa sebelum periode sajian.  
Pada setiap lembar neraca, laporan perhitungan hasil usaha, laporan 
perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan sumber dan penggunaan dana 
zakat, dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, harus diberi 
pernyataan bahwa “catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak 
terpisahkan dari laporan keuangan’’.  

  
D.  KETERBATASAN LAPORAN KEUANGAN   
Pengambilan keputusan ekonomi tidak dapat semata-mata didasarkan atas 

informasi yang terdapat dalam laporan keuangan. Hal ini disebabkan karena laporan 
keuangan memiliki keterbatasan, antara lain:  
1. Bersifat historis yang menunjukkan transaksi dan peristiwa yang telah lampau;  
2. Bersifat umum, baik dari sisi informasi maupun manfaat bagi pihak pengguna. 

Biasanya informasi khusus yang dibutuhkan oleh pihak tertentu tidak dapat secara 
langsung dipenuhi semata-mata dari laporan keuangan saja;  

3. Tidak luput dari penggunaan berbagai pertimbangan dan taksiran;  
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4. Hanya melaporkan informasi yang material;  
5. Bersifat konservatif dalam menghadapi ketidakpastian. Apabila terdapat beberapa 

kemungkinan yang tidak pasti mengenai penilaian suatu pos, maka dipilih alternatif 
yang menghasilkan kenaikan ekuitas dana atau nilai aktiva yang paling kecil;  

6. Lebih menekankan pada penyajian transaksi dan peristiwa sesuai dengan 
substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya (formalitas).
  

 
BAB V  

AKUNTANSI ASET 
          

A. PENGERTIAN  
 Aset adalah sumber daya yang dikuasai koperasi yang menjalankan prinsip 

syariah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di 
masa depan akan diperoleh koperasi yang menjalankan prinsip syariah.   

Pengakuan (recognation) adalah dasar pembentukan suatu pos sehingga dapat 
disertakan, baik secara nama maupun secara angka, dalam neraca. Aset diakui dalam 
neraca jika besar kemungkinan diperoleh manfaat ekonominya di masa depan dan 
aset tersebut mempunyai keandalan,  nilai atau biaya yang dapat diukur secara.  
  

B. KOMPONEN ASET   
1.  Aset Lancar  

a.  Pengertian   
Aset lancar yaitu aset yang memiliki masa manfaat kurang dari satu tahun.  
Pengklasifikasian aset lancar sebagai berikut :  
1) Diperkirakan akan dapat direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau 

digunakan, dalam jangka waktu siklus operasi normal;  
2) Dimiliki untuk diperdagangkan (diperjual belikan);  
3) Diharapkan akan direalisasi dalam jangka waktu 12 bulan setelah akhir 

periode pelaporan.  
b.  Aset lancar meliputi komponen perkiraan : 1) Kas   

- Adalah aset yang siap digunakan untuk pembayaran dan bebas digunakan 
untuk membiayai kegiatan usaha;  

- Pengakuan dan pengukuran (Perlakuan);  
- Transaksi kas diakui sebagai aset dan dicatat sebesar nilai nominalnya;  
- Pencatatan kas masuk pada akun kas dilakukan pada saat terjadi penerimaan. 

Pencatatan kas keluar dilakukan pada saat terjadi pengeluaran. Sedangkan 
pencatatan saldo kas disesuaikan dengan fisik kas per tanggal laporan;  

- Kas dinilai sebesar nilai yang diterima dan dikeluarkan. Untuk saldo kas dinilai 
sesuai dengan jumlah fisik kas per tanggal laporan;  

- Penyajian;  
- Kas disajikan dalam pos aset lancar;  
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- Pengungkapan (dalam Catatan Laporan Keuangan);  
- Hal-hal yang harus dijelaskan seperti rincian jumlah uang kas;  
- Kas disajikan di neraca sebesar nilai fisik kas per tanggal laporan. Hal-hal lain 

yang dianggap perlu, seperti rincian rekening bank, disajikan dalam catatan 
atas laporan keuangan.  

    
2) Penempatan pada Bank Syariah/KSPPS Sekunder/USPPS Koperasi Sekunder  

Adalah penempatan dana koperasi pada bank syariah/ KSPPS Sekunder lainnya 
yang likuid, seperti: tabungan dan giro serta simpanan lainnya.  
- Pengakuan dan pengukuran (Perlakuan);  

Transaksi bank syariah/ KSPPS Primer atau Sekunder lainnya diakui sebagai 
aset dan dicatat sebesar nilai nominalnya.  

- Penyajian;  
Bank syariah/ KSPPS atau Sekunder lainnya disajikan dalam pos aset lancar.  

- Pengungkapan;  
Hal-hal yang harus dijelaskan misalnya rincian simpanan/tabungan/giro pada 
bank-bank syariah/ KSPPS Sekunder lainnya yang berbeda.  

 
  

3) Surat berharga   
Adalah penempatan dana dalam berbagai bentuk surat berharga, yang dapat 
dicairkan dalam bentuk tunai setiap saat.  
- Pengakuan dan pengukuran (Perlakuan);  

Transaksi diakui sebagai aset dan dicatat sebesar nilai nominalnya.  
- Penyajian;  

Disajikan pada pos aset lancar.  
- Pengungkapan;  

Rincian surat berharga yang dimiliki koperasi yang menjalankan prinsip syariah.  
  

4) Piutang Murabahah;  
Piutang Murabahah yang timbul sebagai akibat adanya transaksi penjualan barang 
dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati 
oleh penjual dan pembeli.  
- Pengakuan dan pengukuran (Perlakuan);  

Pada saat akad transaksi murabahah, piutang murabahah diakui sebesar nilai 
perolehan ditambah keuntungan  
(margin) yang disepakati  

- Penyajian;  
Piutang  murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, 
yaitu saldo piutang  murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang  

- Pengungkapan;  
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Rincian surat berharga yang dimiliki koperasi yang menjalankan prinsip syariah.  
  

5) Piutang Salam  
Piutang Salam timbul sebagai akibat adanya transaksi pemesan barang dari 
anggota yang difasilitasi oleh Koperasi Piutang  salam merupakan tagihan Koperasi 
kepada penjual yang harus diselesaikan dalam bentuk penyerahan barang, bukan 
penerimaan dalam bentuk uang tunai - Pengakuan dan pengukuran (Perlakuan)  
Piutang  salam diakui pada saat modal usaha  salam berupa kas dibayarkan atau 
aktiva non-kas diberikan kepada penjual (supplier).  

  
6) Piutang Istishna  

Piutang Istishna timbul sebagai akibat adanya transaksi pemesan barang dari 
anggota yang difasilitasi oleh Koperasi.  
Istishna  adalah akad penjualan antara  al-mustashni  (pembeli) dan  as-shani 
(produsen yang juga bertindak sebagai penjual). Berdasarkan akad tersebut, 
pembeli menugasi produsen untuk membuat atau mengadakan  almashnu’ (barang 
pesanan) sesuai spesifikasi yang disyaratkan pembeli dan menjualnya dengan 
harga yang disepakati. Cara pembayaran dapat berupa pembayaran di muka, 
cicilan atau ditangguhkan sampai jangka waktu tertentu.     
- Pengakuan dan pengukuran (Perlakuan);  

Piutang  Istishna diakui pada saat modal usaha  Istishna berupa kas dibayarkan 
atau aktiva non-kas diberikan kepada penjual (supplier)  

- Penyajian;  
a. Piutang  istishna yang berasal dari transaksi  istishna yang penyelesaian 

pembayarannya bersamaan dengan proses pembuatan aktiva  istishna 
disajikan di neraca sebesar tagihan termin kepada pembeli akhir;  

b. Piutang  istishna yang berasal dari transaksi  istishna yang penyelesaian 
pembayarannya secara tangguh setelah penyerahan aktiva  istishna 
disajikan di neraca sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (piutang 
istishna dikurangi margin istishna yang ditangguhkan).    

  
7) Ijarah  

Ijarah merupakan transaksi yang timbul akibat permintaan anggota untuk 
menfasilitas penyediaan sewa melalui koperasi. Ijarah adalah akad sewa-menyewa 
antara muajjir (lessor) dengan musta’jir (lessee) atas  ma’jur (obyek sewa) untuk 
 mendapatkan imbalan  atas  barang  yang disewakannya.    
- Pengakuan dan pengukuran (Perlakuan);  

Ijarah diakui sebesar biaya perolehan pada saat perolehan obyek sewa  
- Penyajian; disajikan dalam neraca pada pos aktiva ijarah.  

  
8) Pendapatan margin yang ditangguhkan  
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Merupakan pendapatan margin yang telah dapat diakui karena telah jatuh tempo 
atau telah dibayar dari piutang  
Murabahah  
- Pengakuan dan pengukuran (Perlakuan); diakui sebesar margin piutang 

Murabahah  pada saat yang disepakati  
- Penyajian;  

Margin Murabahah disajikan sebagai pengurang (contra account) piutang 
Murabahah  

  
9) Pembiayaan yang diberikan  

Adalah setiap klaim terhadap pihak lain baik eksternal maupun internal, yang akan 
diterima dalam bentuk kas dan atau aset lainnya pada masa yang akan datang. 
Pembiayaan tersebut dapat melalui akad mudharabah dan musyarakah.  
- Pengakuan dan pengukuran (Perlakuan)  

Transaksi diakui sebagai aset dan dicatat sebesar nilai nominalnya.  
- Penyajian  

Disajikan pada pos aset lancar.  
- Pengungkapan  

Pembiayaan yang diberikan disajikan di neraca sebesar saldo pembiayaan 
yang diberikan yang masih belum dibayar yang bersifat net setelah dikurangi 
Penyisihan  
Penghapusan Aktiva Produktif   

  
10) Pembiayaan Mudharabah  

Pembiayaan mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara Koperasi sebagai 
pemilik dana (shahibul maal) dan anggota sebagai pengelola dana (mudharib) 
untuk melakukan kegiatan usaha dengan nisbah pembagian hasil (keuntungan 
atau kerugian) menurut kesepakatan dimuka.  

- Pengakuan dan Pengukuran;  
a. Pembiayaan mudharabah dalam bentuk kas diakui pada saat pembayaran 

sebesar jumlah uang yang diberikan koperasi kepada pengelola dana.    
b. Pembiayaan  mudharabah yang diberikan dalam bentuk aktiva non-kas 

dinilai sebesar nilai wajar aktiva non-kas. Selisih antara nilai wajar dan nilai 
buku aktiva non-kas diakui sebagai keuntungan atau kerugian koperasi pada 
saat penyerahan kepada pengelola dana.    

- Penyajian;  
Disajikan pada pos aset lancar.  

  
11) Pembiayaan Musyarakah  

Musyarakah adalah akad kerjasama yang terjadi diantara para pemilik modal (mitra  
musyarakah) untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama 
dalam suatu kemitraan, dengan nisbah pembagian hasil sesuai dengan 
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kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan 
kontribusi modal.     

- Pengakuan dan Pengukuran;   
a. Pembiayaan musyarakah dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang 

dibayarkan.    
b. Pembiayaan  musyarakah yang diberikan dalam bentuk aktiva non-kas 

dinilai sebesar nilai wajar aktiva non-kas. Selisih antara nilai wajar dan nilai 
buku aktiva non-kas diakui sebagai keuntungan atau kerugian Koperasi 
pada saat penyerahan.     

- Penyajian;  
Pembiayaan musyarakah dinilai sebesar nilai perolehan yaitu sejumlah kas 
yang dibayarkan atau nilai wajar aktiva pada saat akad.  

  
12) Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif  

Aktiva produktif adalah penanaman dana dalam bentuk pembiayaan melalui akad 
mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, istishna, ijarah, rahn, dan qardh.   
Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif adalah cadangan yang dibentuk dengan 
cara membebani perhitungan laba rugi tahun berjalan, untuk menampung kerugian 
yang mungkin timbul sebagai akibat dan tidak diterimanya kembali sebagian atau 
seluruh aktiva produktif; penyisihan penghapusan aktiva produktif yang dapat 
diperhitungkan adalah maksimum persentase tertentu untuk masingmasing jenis 
pembiayaan yang diberikan.  - Pengakuan dan pengukuran (Perlakuan)  
Transaksi ditentukan berdasarkan prosentase tertentu yang dihitung dari kualitas 
Aktiva Produktif sesuai dengan karakteristik usaha yang dibiayai.  
- Penyajian  

Disajikan pada pos aset lancar.  
- Pengungkapan  

Penyisihan penghapusan aktiva produktif diungkapkan jika KSPPS/USPPS 
Koperasi menghapus aktiva produktif yang dimiliki.  

  
13) Persediaan / Aktiva Murabahah  

Persediaan / Aktiva Murabahah adalah aktiva non kas tersedia untuk dijual dengan 
akad Murabahah bukan untuk penguasaan stok yang mengandung unsur spekulasi 
harga.  
- Pengakuan dan pengukuran (Perlakuan)  

Transaksi diakui sebesar nilai perolehan  
- Penyajian  

Disajikan pada pos aset lancar  
  

14) Aset Ijarah  
Aset ijarah adalah aktiva non kas tersedia untuk disewakan dengan akad Ijarah.  
- Pengakuan dan pengukuran (Perlakuan)  
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Transaksi diakui sebesar nilai perolehan  
- Penyajian  

Disajikan pada pos aset lancar.  
  

15) Aset Istishna dalam penyelesaian  
Aktiva  istishna dalam penyelesaian adalah aktiva  istishna  yang masih dalam 
proses pembuatan. - Pengakuan dan pengukuran (Perlakuan)  
Jika penyelesaian pembayaran dilakukan bersamaan dengan proses pembuatan 
aktiva istishna, adalah sebagai berikut:   
a. Biaya ditangguhkan yang berasal dari biaya pra-akad diakui sebagai aktiva 

istishna dalam penyelesaian pada saat akad ditandatangani.   
b. Biaya  istishna diakui sebagai aktiva  istishna dalam penyelesaian pada saat 

terjadinya.   
- Penyajian  

Aktiva istishna dalam penyelesaian disajikan aset lancar   
 

16) Qardh  
Qardh  merupakan pinjaman tanpa imbalan yang memungkinkan  peminjam untuk 
menggunakan dana tersebut selama jangka waktu tertentu dan wajib 
mengembalikan dalam jumlah yang sama pada akhir periode yang disepakati.  
- Pengakuan dan pengukuran (Perlakuan)  

Pinjaman  qardh  diakui sebesar jumlah yang dipinjamkan pada saat terjadinya.  
- Penyajian  

Pinjaman qardh yang bersumber dari intern, disajikan dalam aset lancar pada 
pos pinjaman  qardh.  

  
17) Perlengkapan  

Adalah material penunjang yang digunakan untuk operasional koperasi syariah 
dengan masa manfaat kurang dari satu tahun. Yang masuk dalam kategori 
perlengkapan adalah perlengkapan kantor yang jumlahnya material, seperti: buku, 
alat tulis, dan stationeri.  
- Pengakuan dan pengukuran (Perlakuan)  

Transaksi diakui sebagai aset dan dicatat sebesar nilai nominalnya.  
- Penyajian  

Disajikan pada pos aset lancar.  
- Pengungkapan  

Rincian per jenis perlengkapan pada koperasi. Perlengkapan disajikan pada 
neraca berdasarkan nilai fisik dari persediaan per tanggal laporan. Bila terdapat 
perbedaan nilai buku dengan nilai fisik (secara jumlah) maka dilakukan 
penyesuaian di akhir periode.  

  
18) Pajak dibayar dimuka  
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Pajak dibayar dimuka adalah sejumlah dana yang telah dibayarkan sebagai cicilan 
beban pajak badan .    
- Pengakuan dan pengukuran (Perlakuan)  

Transaksi diakui sebagai aset dan dicatat sebesar nilai nominalnya.  
- Penyajian  

Disajikan dalam pos aset lancar.  
  

19) Biaya dibayar dimuka  
Adalah sejumlah dana yang telah dibayarkan kepada pihak lain untuk memperoleh 
manfaat barang/jasa tertentu. Termasuk dalam kategori biaya-biaya dibayar 
dimuka, antara lain, adalah (1) Sewa Dibayar Dimuka, (2) Asuransi Dibayar 
Dimuka, dan (3) Biaya Dibayar Dimuka Lainnya.   

- Pengakuan dan pengukuran (Perlakuan)  
Transaksi diakui sebagai aset dan dicatat sebesar nilai nominalnya.  

- Penyajian  
Disajikan dalam pos aset lancar.  

- Pengungkapan  
Hal-hal penting yang berkaitan dengan perjanjian.  

  
20) Pendapatan Yang Masih Harus Diterima  

Adalah berbagai jenis pendapatan koperasi yang sudah dapat diakui sebagai 
pendapatan tetapi belum dapat diterima oleh koperasi;  
- Pengakuan dan pengukuran (Perlakuan)  

Transaksi diakui sebagai aset dan dicatat sebesar nilai nominalnya.  
- Penyajian  

Disajikan dalam pos aset lancar.  
- Pengungkapan  

Hal-hal penting yang berkaitan dengan perjanjian.  
  

21) Aset Lancar Lain  
Adalah aset yang tidak termasuk sebagaimana pada butir 1 sampai dengan 19 di 
atas.   
- Pengakuan dan pengukuran (Perlakuan)  

Transaksi diakui sebagai aset dan dicatat sebesar nilai nominalnya  
- Penyajian  

Disajikan dalam pos aset lancar.  
- Pengungkapan  

Hal-hal penting yang berkaitan dengan perjanjian.  
  

2.  Aset Tidak Lancar   
a. Pengertian  
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Aset tidak lancar adalah aset yang terdiri dari beberapa macam aset, masa 
manfaat lebih dari satu periode akuntansi, dimiliki serta digunakan dalam 
kegiatan operasional dengan kompensasi penggunaan berupa biaya depresiasi 
(penyusutan).  

b. Aset tidak lancar meliputi komponen perkiraan :  
1) Penyertaan Pada Entitas lain   

Adalah aset atau kekayaan yang diinvestasikan pada koperasi sekunder, 
koperasi lain atau perusahaan untuk jangka waktu lebih dari satu tahun 
tidak dapat dicairkan, berupa simpanan pokok atau penyertaan modal.  
- Pengakuan dan pengukuran (Perlakuan)  

Transaksi diakui sebagai aset tidak lancar dan dicatat sebesar nilai 
nominalnya.  

- Penyajian  
Disajikan pada pos aset tidak lancar.  

- Pengungkapan  
Hal-hal yang perlu diinformasikan seperti rincian dari macam 
investasinya, perjanjian, evaluasi prospek.  

  
2) Properti Investasi  

Adalah properti (tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau 
kedua-duanya) yang dikuasai (oleh pemilik/koperasi syariah atau lessee melalui 
sewa pembiayaan) dan dapat menghasilkan sewa atau  kenaikan nilai atau 
kedua-duanya. Properti investasi tidak digunakan untuk kegiatan produksi atau 
penyediaan barang/jasa, tujuan administratif, atau dijual dalam kegiatan usaha 
sehari-hari.    
- Pengakuan dan pengukuran (Perlakuan)  

Transaksi diakui sebagai aset tidak lancar dan dicatat sebesar nilai 
perolehannya.  

- Penyajian 
Disajikan pada pos aset tidak lancar.  

- Pengungkapan  
Hal-hal yang perlu diinformasikan seperti sumber perolehan, rincian atas aset 
tidak lancar tersebut.  

  
3) Akumulasi Penyusutan Properti Investasi  

Adalah “pengurang nilai perolehan” suatu properti investasi, sebagai akibat 
penggunaan dan berlalunya waktu.  
Akumulasi penyusutan dilakukan secara sistematis selama awal penggunaan 
sampai dengan umur manfaatnya.   
- Pengakuan dan pengukuran (Perlakuan)  
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Penyusutan untuk setiap periode diakui sebagai beban untuk periode yang 
bersangkutan dan nilainya disesuaikan dengan metode penyusutan properti 
investasi koperasi bersangkutan.  

- Penyajian  
Saldo akumulasi penyusutan properti investasi disajikan sebagai pos 
pengurang nilai perolehan dari aset tidak lancar.  

- Pengungkapan  
Hal-hal yang perlu diungkapkan meliputi metode penyusutan dan umur 
manfaat yang digunakan.   

  
4) Aset Tetap  

Aset Tetap adalah aset berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau 
dengan dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam operasi organisasi, yang 
tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal organisasi dan 
mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap mencakup perkiraan 
:  
a) Tanah/Hak Atas Tanah  

Tanah/Hak Atas Tanah adalah kekayaan yang diinvestasikan dalam bentuk 
hak atas tanah.  

- Pengakuan dan pengukuran (Perlakuan)  
Transaksi diakui sebagai aset tetap dan dicatat sebesar nilai perolehan.  

- Penyajian  
 Disajikan pada pos aset tetap  

- Pengungkapan  
 Hal-hal yang perlu diinformasikan seperti sumber perolehan, rincian atas 
aset dan waktu hak penggunaan.    

b) Bangunan  
Bangunan adalah kekayaan yang diinvestasikan dalam bentuk berbagai 
bangunan.  
- Pengakuan dan pengukuran (Perlakuan)  

Transaksi diakui sebagai aset tetap dan dicatat sebesar nilai perolehannya.  
- Penyajian  

Disajikan pada pos aset tetap.  
- Pengungkapan  

Hal-hal yang perlu diinformasikan seperti sumber perolehan,  rincian 
 atas aset dan metode penyusutannya.  

c) Mesin dan Kendaraan   
Mesin  dan  Kendaraan  adalah  kekayaan  yang 
diinvestasikan dalam bentuk berbagai jenis mesin, kendaraan atau peralatan 
produksi. - Pengakuan dan pengukuran (Perlakuan)  
Transaksi diakui sebagai aset tetap dan dicatat sebesar nilai perolehannya.  
- Penyajian  
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Disajikan pada pos aset tetap.  
- Pengungkapan  

Hal-hal yang perlu diinformasikan seperti sumber perolehan, rincian atas 
mesin, kendaraan dan peralatan produksi serta  metode penyusutannya.  

d) Inventaris dan Peralatan Kantor  
Inventaris dan Peralatan Kantor adalah kekayaan yang diinvestasikan dalam 

bentuk berbagai bentuk inventaris dan peralatan kantor.  
- Pengakuan dan pengukuran (Perlakuan)  

Transaksi diakui sebagai aset tetap dan dicatat sebesar nilai perolehannya.  
- Penyajian  

Disajikan pada pos aset tetap.  
- Pengungkapan  

Hal-hal yang perlu diinformasikan seperti sumber perolehan, rincian atas 
inventaris dan metode penyusutannya.  

  
5) Akumulasi Penyusutan Aset Tetap  

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap adalah “pengurang nilai perolehan” suatu 
aset tetap yang dimiliki koperasi, sebagai akibat dari penggunaan dan 
berlalunya waktu. Akumulasi penyusutan dilakukan secara sistematis selama 
awal penggunaan sampai dengan umur manfaatnya.  
- Pengakuan dan pengukuran (Perlakuan)  

Penyusutan untuk setiap periode diakui sebagai beban untuk periode yang 
bersangkutan yang nilainya disesuaikan dengan metode penyusutan aset 
tetap koperasi yang bersangkutan.  

- Penyajian  
Saldo akumulasi penyusutan disajikan sebagai pos pengurang dari aset tetap.  

- Pengungkapan  
Hal-hal yang perlu diungkapkan seperti metode penyusutan yang digunakan, 

umur manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan dan sebagainya.   
 
6) Aset Tidak Berwujud   

Aset Tidak Berwujud adalah aset non-moneter yang dapat diidentifikasi namun 
tidak mempunyai wujud fisik. Dimiliki untuk digunakan dalam kegiatan produksi 
atau disewakan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif. Contoh aset 
tidak berwujud yaitu software - Pengakuan dan pengukuran (Perlakuan)  
Nilai aset tidak berwujud dicatat sesuai dengan nilai perolehan, dan mempunyai 
masa manfaat ekonomis serta dapat diukur secara andal.  
- Penyajian  

Disajikan pada pos aset tidak lancar.  
- Pengungkapan  

Hal-hal yang perlu diinformasikan :  
a) Umur manfaat atau tarif amortisasi;  
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b) Metode amortisasi;  
c) Akumulasi amortisasi pada awal dan akhir periode;  
d) Unsur pada laporan perhitungan hasil usaha yang didalamnya terdapat 

amortisasi aset tidak berwujud;  
e) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan 

penambahan, pelepasan, amortisasi dan perubahan lainnya secara 
terpisah.  

 
7) Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud   

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud adalah “pengurang nilai perolehan” 
suatu aset tidak berwujud yang dimiliki koperasi, sebagai akibat dari 
penggunaan dan berlalunya waktu. Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud 
dilakukan secara sistematis selama awal penggunaan sampai dengan umur 
manfaatnya.  
- Pengakuan dan pengukuran (Perlakuan)  

Amortisasi aset tidak berwujud untuk setiap periode diakui sebagai beban 
untuk periode yang bersangkutan yang nilainya disesuaikan dengan metode 
amortisasi aset tidak berwujud koperasi yang bersangkutan.  

- Penyajian  
Saldo akumulasi amortisasi disajikan sebagai pos pengurang dari aset tidak 

berwujud.  
- Pengungkapan  

Hal-hal yang perlu diungkapkan seperti metode amortisasi yang digunakan, 
umur manfaat atau tarif amortisasi yang digunakan.   

  
8) Aset Tidak Lancar Lain  

Aset Tidak Lancar Lain adalah aset yang tidak termasuk sebagaimana pada 
butir 1 sampai dengan 7 seperti bangunan yang belum selesai dibangun. - 
Pengakuan dan pengukuran (Perlakuan)  
Transaksi diakui sebagai aset tidak tetap lain dan dicatat sebesar nilai 
nominalnya.  
- Penyajian  

Disajikan pada pos aset tidak lancar lain.  
- Pengungkapan  

Hal-hal yang perlu diinformasikan seperti sumber perolehan, rincian atas aset 
tidak lancar lain.  

  
 
  
  

BAB VI AKUNTANSI KEWAJIBAN  
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A. PENGERTIAN   
Kewajiban merupakan transaksi masa kini yang timbul sebagai akibat peristiwa 

masa lalu, yang penyelesaiannya diharapkan menimbulkan arus kas keluar dari 
sumber daya koperasi yang mengandung manfaat ekonomi.   

  
B. KOMPONEN KEWAJIBAN  

  
Kewajiban dikategorikan dalam (1) Kewajiban Jangka Pendek dan (2) Kewajiban 

Jangka Panjang. Kewajiban Jangka Pendek adalah kewajiban yang harus segera 
dilunasi dalam kurun waktu kurang dari satu tahun. Sedangkan kewajiban jangka 
panjang adalah kewajiban yang pelunasannya lebih dari satu tahun.  

  
1.  Kewajiban jangka pendek  

a. Pengertian  
Kewajiban jangka pendek adalah utang koperasi yang digunakan untuk 
kebutuhan modal kerja dan memelihara likuiditas koperasi, dan harus dilunasi 
paling lama dalam satu periode akuntansi koperasi.  

b. Kewajiban jangka pendek meliputi perkiraan antara lain :  
1) Simpanan Wadiah  
Simpanan Wadiah adalah sejumlah simpanan dari anggota dengan akad wadiah 
yang dapat diambil sewaktu-waktu.  

- Pengakuan dan pengukuran (Perlakuan)  
Transaksi diakui sebagai kewajiban jangka pendek dan dicatat sebesar nilai 
nominalnya  

- Penyajian 
Disajikan pada pos kewajiban jangka pendek.  

- Pengungkapan  
Rincian dari simpanan wadiah dan informasi lain yang diperlukan.  

2) Simpanan Mudharabah  
Simpanan Mudharabah adalah sejumlah simpanan dari anggota dengan akad 
mudharabah yang dapat diambil sewaktu-waktu.  

- Pengakuan dan pengukuran (Perlakuan)  
Transaksi diakui sebagai kewajiban jangka pendek dan dicatat sebesar nilai 
nominalnya  

- Penyajian  
Disajikan pada pos kewajiban jangka pendek.  

- Pengungkapan  
Rincian dari simpanan mudharabah dan informasi lain yang diperlukan.  

  
3) Hutang   
Hutang adalah penerimaan dana dari pihak lain dengan menggunakan akad 
salam dan istishna. - Pengakuan dan pengukuran (Perlakuan)  
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Transaksi diakui sebagai kewajiban jangka pendek dan dicatat sebesar nilai 
nominalnya  
- Penyajian  

Disajikan pada pos kewajiban jangka pendek lainnya.  
- Pengungkapan  

Rincian dari utang dan informasi lain yang diperlukan.   
4) Dana-dana Bagian dari SHU   

Dana-dana Bagian dari SHU adalah distribusi sisa hasil usaha setelah 
dikurangi dana cadangan yang antara lain SHU Bagian Anggota, SHU Bagian 
Pengurus, Dana Pendidikan dengan akad wadiah.  
Pengaturan bagian SHU untuk keperluan lain diatur dalam keputusan rapat 
anggota.  

- Pengakuan dan pengukuran (Perlakuan)  
Transaksi diakui sebagai kewajiban jangka pendek dan dicatat sebesar nilai 
nominalnya.  

- Penyajian  
Disajikan pada pos kewajiban jangka pendek.  

- Pengungkapan  
Rincian bagian SHU yang dibagikan dan informasi lain yang diperlukan.  
Bagi Hasil yang Belum Dibagi  

Bagi Hasil yang Belum Dibagi adalah Imbalan nisbah bagi hasil kepada 
penabung yang belum didistribusikan.   

- Pengakuan dan pengukuran (Perlakuan)  
Transaksi diakui sebagai kewajiban jangka pendek dan dicatat sebesar nilai 
nominalnya.  

- Penyajian  
Disajikan pada pos kewajiban jangka pendek.  

- Pengungkapan  
Rincian nibah bagi hasil masing-masing anggota.   

5) Hutang pajak  
Hutang pajak adalah pajak badan usaha yang harus disetorkan ke kas negara 
berdasarkan ketentuan yang berlaku.  

- Pengakuan dan pengukuran (Perlakuan)  
Transaksi diakui sebagai kewajiban jangka pendek dan dicatat sebesar nilai 
nominalnya.  

- Penyajian  
Disajikan pada pos kewajiban jangka pendek.  

- Pengungkapan  
Rincian dari jenis beban yang masih harus dibayar dan informasi lain yang 
diperlukan.  
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6) Kewajiban jangka Pendek lainnya  
Kewajiban jangka Pendek lainnya adalah penerimaan dana lainnya oleh 
koperasi harus dilunasi paling lama satu tahun;  

- Pengakuan dan pengukuran (Perlakuan)  
Transaksi diakui sebagai kewajiban jangka pendek dan dicatat sebesar nilai 
nominalnya.  

- Penyajian  
Disajikan pada pos kewajiban jangka pendek.  

- Pengungkapan  
Rincian jenis utang koperasi jangka pendek lain kepada pihak  lain dan 
informasi lain yang diperlukan baik berupa utang pokok maupun bunga 
yang jatuh tempo satu tahun/periode akuntansi.  

  
2. Kewajiban jangka panjang  

a. Pengertian  
Kewajiban jangka panjang adalah hutang koperasi yang digunakan untuk 
kebutuhan untuk usaha produktif lebih dari satu tahun.  

b. Kewajiban jangka panjang meliputi perkiraan antara lain :  
1) Simpanan Mudharabah Berjangka  

Simpanan Mudharabah Berjangka adalah sejumlah simpanan dari anggota 
dengan akad mudharabah dengan jangka waktu dan syarat tertentu.  - 
Pengakuan dan pengukuran (Perlakuan)  
Transaksi diakui sebagai kewajiban jangka panjang dan dicatat sebesar nilai 
nominalnya.  

- Penyajian  
Disajikan pada pos kewajiban jangka panjang.  

- Pengungkapan  
Rincian dari simpanan mudharabah berjangka yang diperlukan baik berupa 
jumlah simpanan dan persyaratan.  

2) Pembiayaan Yang Diterima dari Bank Syariah/Lembaga Keuangan Syariah 
Lain/KSPPS Sekunder  
Pembiayaan Yang diterima dari Bank Syariah/Lembaga Keuangan Syariah 
Lain/KSPPS Sekunder adalah pembiayaan dari bank syariah/lembaga 
keuangan syariah/KSPPS Sekunder lain untuk memenuhi kebutuhan usaha, 
yang dilakukan dengan proses pembiayaan.   

- Pengakuan dan pengukuran (Perlakuan)  
Transaksi diakui sebagai kewajiban jangka panjang dan dicatat sebesar 
nilai nominalnya.  

- Penyajian  
Disajikan pada pos kewajiban jangka panjang.  

- Pengungkapan  
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Rincian dari hutang koperasi kepada bank syariah/lembaga keuangan 
syariah lain/KSSPS Sekunder dan informasi lain yang diperlukan baik 
berupa hutang pokok, nominal bagi hasil, agunan, jangka waktu dan tata 
cara pelunasan.   

3) Modal Penyertaan   
Modal Penyertaan adalah dana yang diterima dari pihak lain, dilakukan 
dalam rangka meningkatkan kemampuan modal usaha koperasi.   

- Pengakuan dan Pengukuran (Perlakuan)  
Modal penyertaan diakui sebagai kewajiban jangka panjang dan dicatat 
sebesar nilai nominalnya.  

- Penyajian.  
Disajikan pada pos modal penyertaan kewajiban jangka panjang.  

- Pengungkapan   
Hal yang perlu diungkapan yaitu modal penyertaan, yang terikat dan tidak 
terikat serta dicatat dalam penjelasan laporan keuangan.   

4) Kewajiban Jangka Panjang Lainnya  
Kewajiban Jangka Panjang Lainnya adalah penerimaan dana lainnya yang 
memenuhi kriteria pengembalian lebih dari 1 (satu) tahun.  

- Pengakuan dan pengukuran (Perlakuan)  
Transaksi diakui sebagai kewajiban jangka panjang dan dicatat sebesar 
nilai nominalnya.  

- Penyajian  
Disajikan pada pos kewajiban jangka panjang.  

- Pengungkapan  
Rincian dari jenis utang jangka panjang lain dan informasi lain yang 
diperlukan berupa nilai penyertaan modal, bagi hasil, jangka waktu dan tata 
cara pelunasan.   

   
3.  Titipan  

a. Pengertian  
Dana-dana yang diterima dan disalurkan oleh koperasi syariah meliputi zakat, 
infaq, sedekah, wakaf dan dana sosial lainnya   

b. Titipan meliputi perkiraan antara lain :  
1) Zakat, Infaq, dan Sedekah  

Adalah dana zakat, infaq, dan sedekah yang diterima oleh koperasi syariah.   
- Pengakuan dan pengukuran (Perlakuan)  

Transaksi diakui sebagai titipan dan dicatat sebesar nilai nominalnya.  
- Penyajian  

Disajikan pada pos titipan.  
- Pengungkapan  

Rincian dari dana zakat, infaq, dan sedekah yang diperlukan baik berupa 
jumlah yang diterima, lembaga/penerima dana.  
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2) Wakaf  
Adalah dana wakaf yang diterima oleh koperasi syariah.   

- Pengakuan dan pengukuran (Perlakuan)  
Transaksi diakui sebagai titipan dan dicatat sebesar nilai nominalnya.  

- Penyajian  
Disajikan pada pos titipan.  

- Pengungkapan  
Rincian dari hasil penggunaan dana wakaf.  

  
3) Dana Sosial lainnya  

Adalah dana sosial yang diterima oleh koperasi syariah.   
- Pengakuan dan pengukuran (Perlakuan)  

Transaksi diakui sebagai titipan dan dicatat sebesar nilai nominalnya.  
- Penyajian  

Disajikan pada pos titipan  
  

BAB VII  
AKUNTANSI EKUITAS  

  
A. PENGERTIAN   

Ekuitas  adalah modal yang mempunyai ciri :  
1. Berasal dari anggota, dan atau berasal dari sumber dalam koperasi yang 

menjalankan prinsip syariah seperti cadangan, SHU tahun berjalan dan berasal 
dari sumber luar koperasi seperti hibah,   

2. Menanggung risiko dan berpendapatan tidak tetap. Bilamana koperasi yang 
menjalankan prinsip syariah memperoleh SHU maka anggota akan menerima 
bagiannya. Apabila koperasi merugi maka anggota tidak menerima pembagian 
SHU atau menanggung kerugian koperasi,   

3. Tidak dapat dipindahtangankan, namun dapat diambil kembali pada saat anggota 
keluar dari keanggotaannya, atau jika koperasi yang menjalankan prinsip syariah 
bubar, setelah kewajibankewajiban koperasi diselesaikan.  

  
B. KOMPONEN EKUITAS   
Rincian sumber modal koperasi yang menjalankan prinsip syariah yang diakui 

adalah sebagai berikut :  
1. Simpanan Pokok  

Adalah sejumlah uang yang sama banyaknya, yang wajib dibayarkan oleh anggota 
kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat 
diambil selama yang bersangkutan masih menjadi anggota. - Pengakuan dan 
pengukuran (Perlakuan)  
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Simpanan pokok diakui sebagai ekuitas dan dicatat sebesar nilai nominalnya, 
mencakup nilai simpanan pokok pendiri yang ditetapkan dalam anggaran dasar 
koperasi.   
- Penyajian  

Disajikan pada pos simpanan pokok pada kelompok ekuitas.  
- Pengungkapan  

Simpanan pokok yang belum dilunasi diungkapkan dalam penjelasan laporan 
keuangan.   

  
2. Simpanan Wajib  

Adalah sejumlah simpanan yang tidak harus sama besarannya, yang wajib dibayar 
oleh anggota kepada koperasi selama yang bersangkutan menjadi anggota. 
Simpanan wajib tidak dapat diambil selama yang bersangkutan masih menjadi 
anggota.   
- Pengakuan dan pengukuran (Perlakuan)  

Simpanan wajib diakui sebagai ekuitas dan dicatat sebesar nilai nominalnya.  
- Penyajian  

Disajikan pada pos simpanan wajib pada kelompok ekuitas.  
- Pengungkapan  

Simpanan wajib yang belum dilunasi, diungkapkan dalam penjelasan laporan 
keuangan.   

  
3. Hibah/Sumbangan  

Hibah/Sumbangan adalah sejumlah uang atau barang modal yang mempunyai nilai 
nominal yang dapat diukur, yang diterima dari pihak lain berupa hibah yang 
mengikat dan yang tidak mengikat, baik berupa aset tetap atau aset lainnya. Hibah/ 
sumbangan tidak dapat dibagikan kepada anggota kecuali koperasi dibubarkan  
- Pengakuan dan Pengukuran (Perlakuan)  

a. Hibah/sumbangan diakui sebagai ekuitas dan dicatat sebesar nilai 
nominalnya.  

b. Untuk penerimaan hibah/sumbangan berupa barang dengan taksiran harga 
di atas 1 (satu) milyar rupiah harus didasarkan hasil penilai aktiva tetap - 
Penyajian.  
Disajikan pada pos hibah/sumbangan pada kelompok ekuitas.  

- Pengungkapan   
Hal yang perlu diungkapan yaitu hibah/sumbangan, yang terikat dan tidak terikat 
serta dicatat dalam penjelasan laporan keuangan.   

   
4. Sisa Hasil Usaha (SHU) Tahun Berjalan  

a. Sisa Hasil Usaha adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu 
periode akuntansi dikurangi dengan biaya operasional, penyusutan dan biaya-
biaya lain, termasuk pajak dalam satu periode akuntansi bersangkutan;  
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b. Sisa Hasil Usaha setelah dikurangi dengan cadangan dibagikan kepada 
anggota dan sebagian digunakan untuk keperluan penyelenggaraan pendidikan 
perkoperasian;   

c. Selain untuk memenuhi kebutuhan cadangan, anggota maupun dana 
pendidikan, koperasi dapat membagi Sisa Hasil Usaha untuk keperluan lain, 
menurut keputusan rapat anggota atau ketentuan anggaran dasar, atau 
ketentuan yang berlaku pada koperasi bersangkutan, misalnya untuk kebutuhan 
dana sosial, dana pengurus, dan sebagainya;  

d. Dalam hal jumlah pembagian SHU telah diatur dengan jelas, maka bagian Sisa 
Hasil Usaha yang bukan menjadi hak koperasi, diakui sebagai kewajiban. 
Bagian SHU yang merupakan hak koperasi diakui sebagai cadangan dan 
merupakan ekuitas koperasi;  

e. Apabila jumlah pembagiannya belum diatur secara jelas, maka Sisa Hasil Usaha 
tersebut dicatat sebagai SHU tahun berjalan serta harus dijelaskan dalam 
catatan atas laporan keuangan.  
- Pengakuan dan Pengukuran (Perlakuan)  

Sisa Hasil Usaha yang menjadi hak koperasi diakui sebagai cadangan 
merupakan ekuitas koperasi serta dicatat sebesar nilai nominalnya; Sisa 
Hasil Usaha yang tidak menjadi hak koperasi diakui sebagai kewajiban dan 
dicatat sebesar nilai nominalnya.  

- Penyajian  
Disajikan pada pos Sisa Hasil Usaha tahun berjalan pada kelompok ekuitas.  

- Pengungkapan   
Hal yang perlu diungkapkan adalah pembagian SHU koperasi tahun berjalan.  

   
5. Cadangan  

a. Cadangan adalah bagian dari Sisa Hasil Usaha yang disisihkan sesuai dengan 
ketentuan anggaran dasar atau ketetapan rapat anggota;  

b. Cadangan yang disisihkan dari Sisa Hasil Usaha  merupakan ekuitas koperasi 
yang tidak dapat dibagikan kepada anggota;   

c. Pembentukan cadangan ditujukan untuk pengembangan usaha koperasi dan 
untuk menutup kerugian koperasi apabila diperlukan;  

d. Pemanfataan cadangan untuk menutup kerugian harus melalui persetujuan 
rapat anggota.  

e. Penggunaan cadangan untuk tujuan pemupukan modal diatur dalam anggaran 
dasar koperasi dengan mempertimbangkan kepentingan pengembangan usaha 
koperasi.   
- Pengakuan dan Pengukuran (Perlakuan)  

Cadangan koperasi diakui sebagai ekuitas dan dicatat sebesar nilai 
nominalnya.  

- Penyajian  
Disajikan pada pos Cadangan pada kelompok ekuitas.  
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- Pengungkapan   
Hal yang perlu diungkapkan adalah tujuan dan penggunaan cadangan.   

  
6. Modal Lainnya  

Adalah semua sumber dana lain, kecuali sumber dana yang berasal dari dana tidak 
sah.    
- Pengakuan dan Pengukuran (Perlakuan)  

Modal lainnya diakui sebagai ekuitas dan dicatat sebesar nilai nominalnya.  
- Penyajian.  

Disajikan pada pos modal lainnya pada kelompok ekuitas.  
- Pengungkapan   

Hal yang perlu diungkapan yaitu modal lainnya, yang terikat dan tidak terikat 
serta dicatat dalam penjelasan laporan keuangan.   

    
BAB  VIII  

LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA   
 

A. PENGERTIAN  
a. Perhitungan Hasil Usaha menggambarkan hasil usaha koperasi yang menjalankan 

prinsip syariah dalam satu periode akuntansi.  
b. Penyajian akhir dari perhitungan hasil usaha disebut SHU (Sisa Hasil Usaha).   
c. SHU bukan semata-mata mengukur besaran keuntungan usaha tetapi juga 

menggambarkan manfaat lain bagi anggota.  
  

B. KOMPONEN PERHITUNGAN HASIL USAHA   
a. Pendapatan Operasional Utama  

Pendapatan Operasional Utama adalah pendapatan yang bersumber dari aktivitas 
utama usaha koperasi yang menjalankan prinsip syariah dengan anggota, meliputi 
pendapatan berupa bagi hasil, pendapatan margin murabahah, pendapatan bagi 
hasil mudharabah, pendapatan bagi hasil musyarakah dan bukan bagi hasil 
(pendapatan Salam, pendapatan Istishna, pendapatan imbalan (Ujrah) Ijarah, 
pendapatan dari fee Rahn).  

Komponen Pendapatan Operasional Utama meliputi :  
1. Pendapatan margin Murabahah  
2. Pendapatan Salam  
3. Pendapatan Istishna  
4. Pendapatan Ijarah  
5. Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah  
6. Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah  
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b. Pendapatan Operasional lainnya 
Pendapatan Operasional lainnya adalah pendapatan yang bersumber dari selain 
pendapatan operasional utama seperti pendapatan administrasi pembiayaan yang 
diberikan  

  
c. Hak bagi hasil penyimpan  

Hak bagi hasil penyimpan adalah bagian bagi hasil yang disepakati antara anggota 
sebagai penyimpan dengan koperasi yang diambilkan dari pendapatan operasional 
utama.  

 
d. Pendapatan Non Operasional  

Pendapatan Non Operasional adalah pendapatan yang bersumber bukan dari 
kegiatan usaha operasional utama, seperti bagi hasil bank.  

  
e. Sisa Hasil Usaha Kotor  

SHU kotor adalah seluruh pendapatan operasional utama yang telah dikurangi 
pengeluaran atau beban dari aktivitas operasional, usaha dan beban lainnya.   

  
f. Beban Operasional  

Adalah biaya yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas penjualan jasa simpan 
pinjam oleh koperasi syariah kepada anggota. Komponen beban operasional 
meliputi :   
1) Beban Usaha, adalah biaya-biaya yang dikeluarkan oleh koperasi yang 

berkaitan langsung dengan kegiatan usaha koperasi diantaranya (a) Biaya 
promosi, (b)biaya administrasi dan umum diantaranya: (c) Biaya gaji karyawan; 
(d) Biaya alat tulis kantor; (e) Biaya perjalanan dinas yang berkaitan dengan 
kegiatan simpan pinjam; (f) Biaya upah; (g) Biaya penyusutan dan amortisasi; 
(h) Biaya listrik; (i) Biaya telepon;   

2) Beban Perkoperasian, adalah biaya yang dikeluarkan oleh koperasi yang tidak 
berkaitan langsung dengan kegiatan operasional koperasi tersebut, tetapi 
ditujukan untuk pengembangan organisasi koperasi diantaranya: biaya 
pendidikan dan latihan SDM koperasi, biaya rapat organisasi, biaya 
pengembangan wilayah kerja, honor pengurus/pengawas dan biaya lain yang 
berkaitan dengan perkoperasian.   

 
g. Pendapatan Lainnya  

Pendapatan Lainnya dalah pendapatan yang diterima sehubungan dengan 
pelaksanaan kegiatan usaha yang bukan merupakan aktivitas utama usaha 
koperasi. Diantaranya: keuntungan penjualan asset.   
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h. Beban Lainnya  
Beban lainya adalah beban yang dikeluarkan oleh koperasi sehubungan dengan 
pelaksanaan kegiatan usaha yang bukan merupakan aktivitas utama usaha 
koperasi. Diantaranya berupa : beban dari aktivitas kerjasama dengan koperasi 
lain, beban dari aktivitas kerja sama dengan pelayanan anggota koperasi lain, 
beban aktivitas dari kerjasama dengan entitas bisnis lain, kerugian penjualan aset, 
kerugian investasi dan tanggung jawab sosial organisasi.  

 
i. Beban Pajak 

Beban Pajak adalah beban yang dikeluarkan koperasi yang menjalankan prinsip 
syariah berkaitan dengan penghasilan badan.  
 

j. Sisa Hasil Usaha   
SHU adalah seluruh pendapatan operasional utama yang telah dikurangi 
pengeluaran atau beban dari aktivitas operasional, usaha dan beban lainnya 
setelah pajak.  

 
BAB IX 

 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS   
A. PENGERTIAN   
Laporan perubahan ekuitas adalah laporan keuangan yang menyajikan 

perubahan struktur ekuitas selama satu periode  
  

B. INFORMASI YANG DISAJIKAN   
Informasi yang disajikan meliputi :  

1. Sumber dana dan perubahannya untuk satu periode laporan  
2. Perhitungan hasil usaha untuk satu periode laporan  
3. Pendapatan atau kerugian sebagai akibat adanya perubahan nilai aktiva tetap  
4. Jumlah investasi atau penyertaan lainnya dan kepemilikan ekuitas yang 

menunjukan secara terpisah   
5. sumber lain seperti hibah,   
6. pengaruh kebijakan akuntansi dan koreksi sesuai kebijakan akuntansi, estimasi 

dan kesalahan untuk setiap komponen ekuitas  
7. Rekonsiliasi antara jumlah yang tercatat pada awal dan akhir periode untuk setiap 

komponen ekuitas yang menunjukan perubahan secara terpisah  
  

C. KOMPONEN   
Komponen ekuitas terdiri atas :  

1. Simpanan pokok  
2. Simpanan wajib  
3. Hibah  
4. Cadangan   
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5. SHU yang tidak dibagikan pada periode akuntansi  
 

BAB X  
LAPORAN ARUS KAS   

A. PENGERTIAN  
1. Laporan arus kas adalah laporan yang menggambarkan transaksi kas dan setara 

kas organisasi, baik kas masuk ataupun kas keluar sehingga dapat diketahui 
kenaikan/penurunan bersih kas dan setara kas.  

2. Laporan Arus Kas harus dibuat sesuai dengan persyaratan dalam PSAK Syariah 
dan harus disajikan sebagai bagian yang tak terpisahkan (integral) dari laporan 
keuangan untuk setiap periode penyajian laporan keuangan.  

3. Laporan arus kas dibuat baik untuk per jenis dana ataupun konsolidasi.  
4. Informasi tentang arus kas sangat berguna bagi para pemakai laporan keuangan 

sebagai dasar untuk menilai kemampuan organisasi dalam menghasilkan kas dan 
setara kas dan menilai kebutuhan organisasi untuk penggunaan dana.   

5. Kas dan setara kas usaha simpan pinjam koperasi yang menjalankan prinsip 
syariah terdiri atas :  
a. Kas (kas kecil, kas asing)  
b. Rekening Giro/tabungan di Bank Syariah  
c. Cek/bilyet giro  
d. Deposito dengan jatuh tempo maksimal 3 (tiga) bulan  

6.  Definisi tentang yang berkaitan dengan istilah-istilah akuntansi dalam panduan ini, 
mengikuti definisi yang dimuat dalam PSAK Syariah yang diterbitkan oleh Ikatan 
Akuntan Indonesia (IAI), kecuali ada kekhususan sehingga memerlukan 
penjelasan khusus.  

  
B. PENYAJIAN LAPORAN ARUS KAS  

1. Laporan arus kas diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi dan 
pendanaan   

2. Aktivitas operasi (operating) adalah aktivitas penghasil utama sumber dana dan 
aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan.   
a. Jumlah arus kas yang berasal dari aktivitas operasi merupakan indikator yang 

menentukan apakah organisasi dapat menghasilkan arus kas yang cukup untuk 
membiayai programprogramnya tanpa mengandalkan pada sumber dana dari 
luar aktivitas operasi.  

b. Arus kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari aktivitas penghasil utama 
sumber dana organisasi. Oleh karena itu, arus kas tersebut pada umumnya 
berasal dari transaksi dan peristiwa lain yang mempengaruhi saldo dana.   

c. Aktivitas operasi koperasi simpan pinjam yang menjalankan prinsip syariah 
meliputi penerimaan dana simpanan wadi’ah dan mudharabah anggota dan non 
aggota yang dipercayakan kepada Koperasi untuk dikelola, penyaluran dan 
pengembalian dana melalui bentuk pembiayaan dan jual beli dengan utang, 



 

 239 

penerimaan nisbah bagi hasil dan margin, pengeluaran untuk imbalan nisbah 
bagi hasil dan penerinaan dan pengeluaran untuk pendapatan dan beban 
nonperasional. Termasuk juga penerimaan dan penyaluran dana ZIS.  

  
3. Aktivitas investasi (investing) adalah aktivitas perolehan dan pelepasan aktiva 

jangka panjang serta investasi lain yang tidak setara kas.   
Beberapa contoh arus kas yang berasal dari aktivitas investasi adalah sebagai 
berikut:  
a. Pembayaran kas untuk membeli aktiva tetap, termasuk biaya pengembangan 

yang dikapitalisasi, dan aktiva tetap yang dibangun sendiri.  
b. Penerimaan kas dari penjualan aktiva tetap.  
c. Pembayaran kas untuk uang muka investasi.  

  
4. Aktivitas pendanaan (financing) adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan 

dalam jumlah serta komposisi saldo dana dan pinjaman. Pengungkapan terpisah 
arus kas yang timbul dari aktivitas pendanaan perlu dilakukan sebab berguna untuk 
memprediksi klaim terhadap arus kas masa depan oleh pihak lain. Beberapa 
contoh arus kas yang berasal dari aktivitas pendanaan adalah:  
1) Penerimaan kas dari pinjaman kepada pihak lain;  
2) Pembayaran kas untuk pelunasan pinjaman kepada pihak lain.  

  
5. Arus kas yang berasal dari aktivitas operasi  usaha simpan pinjam yang 

menjalankan prinsip syariah dapat dilaporkan dengan dasar arus kas bersih:  
Penerimaan dan pengeluaran kas untuk pos-pos dengan perputaran cepat, dan 
dengan jangka waktu singkat, misal transaksi penerimaan dan pengeluaran 
kegiatan temporer dicatat sebesar surplus (defisit) kegiatan seminar, pelatihan, dan 
kegiatan lain yang sejenis.  

  
C. METODE PELAPORAN   

1. Sesuai dengan ketentuan laporan arus kas bisa disusun dengan 2 (dua) metode, 
yaitu metode langsung dan metode tidak langsung.  

2. Laporan arus kas dibuat dengan menggunakan metode langsung. Metode ini 
menghasilkan informasi yang berguna bagi pemakai laporan keuangan untuk 
menilai kinerja organisasi baik untuk periode laporan ataupun untuk mengestimasi 
arus kas di masa depan. 
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BAB XI  
LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA ZAKAT 

  
A. PENGERTIAN   
Laporan sumber dan penggunaan zakat merupakan laporan yang menunjukkan 

sumber dan penggunaan dana selama suatu jangka waktu tertentu, serta saldo zakat 
pada tanggal tertentu.  

  
B. KOMPONEN LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA   ZAKAT   
Akun-akun yang termaksud dalam laporan dana Zakat adalah sebagai berikut.  

a. Sumber dana zakat  
Definisi: sumber perolehan zakat diantaranya berasal dari masyarakat, zakat 
KSPPS, koperasi syariah lain, dan penyaluran dari lembaga ZIS.  

b. Penggunaan dana zakat   
Definisi: penyaluran dana zakat kepada yang berhak, yaitu delapan asnaf 
sebagaimana di jelaskan Surah At-Taubah ayat 60. Di dalamnya juga meliputi 
pemberian beasiswa (prestasi) kepada golongan yang tidak mampu (fakir miskin).  

    
BAB XII 

 LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN   
A. PENGERTIAN   
Merupakan laporan kegiatan KSPPS pada sektor sosial berupa arus kas 

pengumpulan dan penyaluran infaq/sedekah dan wakaf. Nilai akhir yang disajikan 
adalah sejumlah saldo akhir kas yang siap untuk disalurkan. Pencatatan dilakukan 
dengan metode akutansi basis kas, yaitu dicatat pada saat kas telah secara efektif 
diterima/dikeluarkan.  

  
B. KOMPONEN LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN  
Akun-akun yang termaksud dalam laporan dana kebajikan adalah sebagai berikut.  

a. Sumber dana infak/sedekah dan wakaf  
 Definisi: sumber perolehan infak/sedekah dan wakaf diantaranya berasal dari 
masyarakat, koperasi syariah lain, penyaluran lembaga ZIS, dan pengambilan dari 
piutang al-qardh.  

b. Penggunaan dana infak/sedekah  
 Definisi: penyaluran dana infaq/sedekah dan wakaf kepada yang berhak/untuk 
kebaikan sesuai kebijakan KSPPS, misalnya pemberian pinjaman pendidikan, 
bantuan kesehatan, pembangunan masjid, dan pemberian pinjaman al-qardhul.  
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BAGIAN XIII  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  

A. PENGERTIAN  
1. Catatan atas laporan keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap pos 

dalam laporan posisi keuangan, laporan sumber dan penggunaan dana, dan 
laporan arus kas harus berkaitan dengan informasi yang ada dalam catatan atas 
laporan keuangan.  

2. Catatan atas laporan keuangan mengungkapkan :  
a. Informasi tentang gambaran umum organisasi.  
b. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi 

yang dipilih dan diterapkan terhadap peristiwa dan transaksi yang penting.  
c. Informasi yang diwajibkan dalam PSAK tetapi tidak disajikan dalam neraca, 

laporan perhitungan hasil usaha, laporan perubahan ekuitas serta laporan arus 
kas.  

d. Informasi tambahan yang tidak disajikan dalam neraca, laporan perhitungan 
hasil usaha, laporan perubahan ekuitas serta laporan arus kas tetapi diperlukan 
dalam rangka penyajian secara wajar.  

e. Penjelasan dan perincian pos-pos yang nilainya material dan pos-pos yang 
bersifat khusus tanpa mempertimbangkan materialitasnya.  

f. Penjelasan sifat dari unsur utamanya dan perincian pos yang merupakan hasil 
penggabungan beberapa akun sejenis.  

  
B. UNSUR-UNSUR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  

1. Gambaran umum organisasi.  
hal-hal yang harus diungkapkan antara lain adalah Riwayat ringkas pendirian 
organisasi, Nomor dan akte pendirian serta perubahan terakhir, nomor Surat 
Keputusan penetapan sebagai USP sesuai tingkatan dan jenisnya, pengesahan 
Departemen Kehakiman dan atau nomor dan tanggal Berita Negara yang 
bersangkutan, Tempat kedudukan organisasi, Struktur Organisasi, Pengurus, 
Pengawas dan anggota serta penjelasan tentang aktivitas utama organisasi dan 
program-program yang dijalankan.  

  
2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi, harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:  

a. Dasar pengukuran dan penyusunan laporan keuangan.  
1)    Dasar pengukuran laporan keuangan untuk aset, kewajiban, dan ekuitas  

Misal: berdasarkan biaya historis (historical cost), nilai realisasi (realizable 
value), nilai sekarang (current value), atau nilai wajar (fair value).  

2)     Dasar penyusunan laporan keuangan.  
    Misal: penyusunan laporan keuangan menggunakan dasar modifikasi basis 

kas (modified cash basis) dengan penjelasan pos-pos yang mana yang 
menggunakan dasar pencatatan akrual dan dasar pencatatan basis kas.  

3)    Kebijakan akuntansi tertentu (jika ada)  
b. Kebijakan akuntansi meliputi, tetapi tidak terbatas pada, hal-hal sebagai berikut:  



 

 242 

1) Prinsip-prinsip konsolidasi.  
2) Kas dan setara kas.  
3) Penyajian Pinjaman yang diberikan.  
4) Aktiva tetap dan penyusutannya.  
5) Aktiva lain-lain.  
6) Pengakuan penerimaan:  

a) penerimaan donasi (kas dan non kas);  
b) penerimaan pengembalian pinjaman yang diberikan;  
c) investasi;  
d) penerimaan lain-lain.  

7) Transaksi dalam mata uang asing.  
c. Penjelasan atas pos-pos laporan keuangan  

Penjelasan atas pos-pos laporan keuangan disusun dengan memperhatikan 
urutan penyajian laporan posisi keuangan, laporan perhitungan hasil usaha 
serta informasi tambahan sesuai dengan ketentuan pengungkapan pada setiap 
pos pada bagian yang terkait, ditambah dengan pengungkapan (tentatif):  

  
1) Informasi penting lainnya.  

Antara lain sifat, jenis, jumlah, suku bunga, dan jangka waktu.  
2) Peristiwa setelah tanggal neraca berisi informasi tentang Uraian peristiwa, 

misalnya tanggal terjadinya, sifat peristiwa.  
3) Perkembangan terakhir standar akuntansi keuangan dan peraturan lainnya. 

Seperti : Penjelasan mengenai standar akuntansi keuangan dan peraturan 
baru yang akan diterapkan dan mempengaruhi aktivitas koperasi.  

4) Reklasifikasi.  
Harus diungkapkan antara lain mengenai sifat, jumlah, dan alasan 
reklasifikasi untuk setiap pos dalam tahun buku sebelum tahun buku berakhir 
yang disajikan dalam rangka laporan keuangan komparatif.  

 
  

   
  



 

 243 

BAB XIV 
 PENUTUP 

Dengan diterbitkannya pedoman ini maka KSPPS dan USPPS Koperasi di 
Indonesia mempunyai acuan yang baku dalam rangka menyusun dan menyajikan 
laporan keuangan yang benar.  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 September 2015 
MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN 

MENENGAH REPUBLIK INDONESIA 

 

 

 

AAGN. PUSPAYOGA 
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KSPPS “ABC” 
NERACA 

Per.......... 20xx 

ASET KEWAJIBAN DAN EKUITAS 
ASET LANCAR 
Kas dan setara kas 
Bank Syariah/KSPPS lainnya 
Surat berharga 
Piutang 
   Murabaha 
   Salam 
   Istishna 
   Ijarah 
  (Pendapatan margin yang       
ditangguhkan) 
Pembiayaan yang diberikan 
   Pembiayaan Mudharabah 
   Pembiayaan Musyarakah 
   PPAP 
Persediaan / aset murabaha 
Aset Ijarah 
Aset Istishna dalam 
penyelesaian 
Qard 
Piutang lain-lain 
Uang muka dan biaya dibayar 
dimuka 
Jumlah Aset Lancar 
 
ASET TIDAK LANCAR 
Penyertaan pada entitas lain 
Properti Investasi 
Akumulasi Penyusutan 
Properti 
Investasi 
Aset Tetap 
   Tanah 
   Bangunan 
   Kendaraan  
   (Akumulasi penyusutan) 
 
Jumlah Aset Tidak Lancar 

 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 

XXX XXX 
XXX (XXX) 

 
 

XXX 
XXX (XXX) 
XXX XXX 
XXX XXX 
XXX XXX 
XXX XXX 

XXX (XXX) 
 
 
 

XXX 
(XXX) 

 
 
 

XXX 
XXX XXX 

(XXX) 

KEWAJIBAN 
Kewajiban jangka pendek 
   Tabungan Waidah 
   Simpanan Mudharabah 
   Bagi hasil yang belum 
dibagikan 
   Kewajiban jangka 
pendek lainnya 
 
Jumlah kewajiban jangka 
pendek 
 
Kewajiban jangka 
panjang 
   Simpanan Mudharabah 
berjangka 
   Pembiayaan yang 
diterima 
   Modal Penyertaan 
 
   Kewajiban lain - lain 
 
Jumlah hutang jangka 
panjang 
 
Titipan ZISWAF 
 
Jumlah Kewajiban 
 
EKUITAS 
Modal Disetor 
Modal Tambahan 
Cadangan 
Hibah 
Modal Lainnya 
SHU Tahun berjalan 
 
Jumlah Ekuitas 

 
 

XXX 
XXX 

 
XXX 

 
XXX  

 
 

XXX 
 

XXX 
 

XXX  
XXX 
XXX 

 
XXX 

 
 

XXX  
 

XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 

 
XXX 
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JUMLAH ASET XXX JUMLAH KEWAJIBAN & 
EKUITAS 

XXX 
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USPPS “XYZ” 
NERACA 

Per.......... 20xx 

ASET KEWAJIBAN DAN EKUITAS 
ASET LANCAR 
Kas dan setara kas 
Bank Syariah/KSPPS lainnya 
Surat berharga 
Piutang 
   Murabaha 
   Salam 
   Istishna 
   Ijarah 
  (Pendapatan margin yang       
ditangguhkan) 
Pembiayaan yang diberikan 
   Pembiayaan Mudharabah 
   Pembiayaan Musyarakah 
   PPAP 
Persediaan / aset murabaha 
Aset Ijarah 
Aset Istishna dalam 
penyelesaian 
Qard 
Piutang lain-lain 
Uang muka dan biaya 
dibayar dimuka 
Jumlah Aset Lancar 
 
ASET TIDAK LANCAR 
Penyertaan pada entitas lain 
Properti Investasi 
Akumulasi Penyusutan 
Properti 
Investasi 
Aset Tetap 
   Tanah 
   Bangunan 
   Kendaraan  
   (Akumulasi penyusutan) 
 
Jumlah Aset Tidak Lancar 

 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 

XXX XXX 
XXX (XXX) 

 
 

XXX 
XXX (XXX) 
XXX XXX 
XXX XXX 
XXX XXX 
XXX XXX 

XXX (XXX) 
 
 
 
 

XXX 
(XXX) 

 
 

XXX 
XXX XXX 

(XXX) 

KEWAJIBAN 
Kewajiban jangka pendek 
   Tabungan Waidah 
   Simpanan Mudharabah 
   Bagi hasil yang belum 
dibagikan 
   Kewajiban jangka 
pendek lainnya 
 
Jumlah kewajiban jangka 
pendek 
 
Kewajiban jangka panjang 
   Simpanan Mudharabah 
berjangka 
   Pembiayaan yang 
diterima 
   Hutang Pajak 
   Kewajiban lain – lain 
 
Jumlah hutang jangka 
panjang 
 
Titipan ZISWAF 
 
Jumlah Kewajiban 
 
EKUITAS 
Modal Disetor 
Modal Tambahan 
Cadangan 
Hibah 
Modal Lainnya 
SHU Tahun berjalan 
 
Jumlah Ekuitas 

 
 

XXX 
XXX 
XXX 

 
XXX  

 
 

(XXX) 
 
 

XXX 
XXX  

 
XXX 
XXX 
XXX 

 
 
 
 

XXX  
 
 

XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
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JUMLAH ASET XXX JUMLAH KEWAJIBAN & 
EKUITAS 

XXX 
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KSPPS “ABC” 
LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA 

Periode 1 Januari – 31 Desember 20xx 

 

Pendapatan Operasional Utama 

   Pendapatan margin Murabaha 
   Pendapatan Salam 
   Pendapatan Istishna 
   Pendapatan Ijarah 
   Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah 
   Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah 
   Pendapatan Administrasi 
   Pendapatan Operasional lainnya 
Jumlah Pendapatan Operasional 
Hak Bagi Hasil Anggota Penyimpan 
Pendapatan Non Operasional 
Biaya Operasional 
   Biaya Tenaga Kerja 
   Biaya Pendidikan dan Pelatihan 
   Biaya Promosi 
   Biaya Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif 
   Biaya Penyusutan Aset Tetap 
   Biaya Amortisasi 
   Biaya Administrasi 
   Biaya Kantor 
   Biaya Perkoperasian 
   Biaya Lainnya 
Jumlah Biaya Operasional 
 
Pendapatan Bersih Operasional 
Biaya Non Operasional 
 
SHU 

 

XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 

 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 

 
XXX 

 
XXX 
XXX 

(XXX) 
 

XXX 
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KSPPS “ABC” 
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 

Per 31 Desember 20xx 

 

 20x1 20x2 
Saldo Per 1 Januari 
 
Modal awal tahun 
Ditambah (+) 
Simpanan pokok 
Simpanan wajib 
Cadangan 
Hibah 
Modal penyertaan 
Modal lainnya 
SHU 
Jumlah Tambahan 
 
Dikurang (-) 
Simpanan pokok 
Simpanan wajib 
Cadangan 
Hibah 
Modal penyertaan 
Modal lainnya 
SHU 
Jumlah pengurangan 
 
Saldo per 31 Desember 
 

XXX 
 

XXX 
 

XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 

 
 

XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 

 
XXX 

XXX 
 

XXX 
 

XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 

 
 

XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 

 
XXX 
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KSPPS “ABC” 
LAPORAN ARUS KAS 
Per 31 Desember 20xx 

 

Penerimaan 
 
   Penempatan pada bank 
   Angsuran pembiayaan (mudharabah, 
musyawarah, ijarah, murabahah) 
   Pembiayaan bank dan pihak lainnya 
   Simpanan pokok 
   Simpanan wajib 
   Cadangan 
   Hibah 
   Modal penyertaan 
   Modal lainnya 
   Pendapatan operasional 
   Pendapatan oeprasional lainnya 
   Penerimaan lainnya 
 
Jumlah penerimaan 
 
Pengeluaran 
   Penempatan pada bank 
   Pembiayaan (mudharabah, ijaarah, 
murabahah, musyarakah, qardh) 
   Angsuran pembiayaan bank dan pihak 
lainnya 
   Piutang lain – lain 
   Biaya operasional 
   Biaya operasional lainnya 
   Pembayaran SHU 
   Pengeluaran lainnya 
 
Jumlah pengeluaran 
 
Mutasi kas 
Kas awal tahun 
Kas akhir tahun 

 
 

XXX 
 

XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 

 
XXX 

 
 

XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 

 
XXX 

 
XXX 
XXX 
XXX 
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KSPPS “ABC” 
LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA ZAKAT 

Per 31 Desember 20xx 

 

Sumber dana zakat awal periode 
Sumber dana zakat 
   Zakat dari KSPPS 
   Zakat dari pihak luar 
 
   Jumlah penerimaan 
 
Penggunaan dana zakat 
   Disalurkan ke Lembaga lain 
   Badan …………. 
   Lainnya 
   Jumlah penggunaan 
 
Kenaikan (penurunan) sumber atas 
penggunaan 
 
Sumber dana zakat pada akhir periode 

XXX 
 

XXX 
XXX 

 
XXX 

 
 

XXX 
XXX 
XXX 
XXX 

 
XXX 

 
XXX 
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KSPPS “ABC” 
LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN 

Per 31 Desember 20xx 

 

Sumber dana kebajikan awal periode 
 
Sumber dana kebajikan 
   Dana kebajikan dari KSPPS 
   Dana kebajikan dari pihak luar 
 
   Jumlah penerimaan 
 
Penggunaan dana kebajikan 
   Disalurkan ke Lembaga lain 
   Badan …………. 
   Lainnya 
   Jumlah penggunaan 
 
Kenaikan (penurunan) sumber atas 
penggunaan 
 
Sumber dana kebajikan pada akhir periode 

XXX 
 
 

XXX 
XXX 

 
XXX 

 
 
 

XXX 
XXX 
XXX 

 
XXX 

 
XXX 
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MENTERI KOPERASI 

DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 

REPUBLIK INDONESIA 

 

PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 

REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11/Per/M.KUKM/IX/2015 

 

 

 

TENTANG 

 

 

 

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUPUKAN MODAL PENYERTAAN  PADA 

KOPERASI 

 

 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK 

INDONESIA, 

 

Menimbang : 

a. bahwa untuk memperkuat struktur permodalan  koperasi agar koperasi mampu 

memperluas kegiatan usahanya, maka koperasi dapat melaksanakan pemupukan 

modal melalui modal penyertaan; 

b. bahwa untuk   melaksanakan    sebagaimana  huruf   a,  Pengurus atau Pengelola 

Koperasi dan Aparat Pembina serta masyarakat harus paham dan mengerti 

tentang pelaksanaan pemupukan modal penyertaan pada koperasi sesuai dengan 

peraturan perundang- undangan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 

Republik Indonesia tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemupukan Modal Penyertaan 

Pada Koperasi;  

 

Mengingat : 

1. Undang-Undang  Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaga 

Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3502);  
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2. Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);  

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang tentang Persyaratan dan 

Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 8, Tambahan 

Lembaran Negara Republik  Indonesia Nomor 3540);  

4. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan Pada 

Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 47, 

Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3744);  

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

8);  

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun2015 tentang 

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 106);  

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : 

PERATURAN   MENTERI  KOPERASI   DAN    USAHA KECIL DAN MENENGAH 

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUPUKAN MODAL PENYERTAAN 

PADA KOPERASI. 

 

BAB I KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :  

1. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan 

hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi 

sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas 

kekeluargaan.  

2. Modal penyertaan dan atau modal penyertaan syariah yang selanjutnya 

disingkat modal penyertaan adalah sejumlah uang atau barang modal yang 

dapat dinilai dengan uang yang ditanamkan oleh pemodal, untuk menambah 

dan memperkuat struktur permodalan koperasi dalam meningkatkan kegiatan 

usaha koperasi.  

3. Prinsip Syariah adalah ketentuan hukum Islam berdasarkan fatwa atau 

pernyataan kesesuaian syariah dari lembaga yang memiliki kewenangan dalam 

penetapan fatwa di bidang syariah.  

4. Barang modal adalah aktiva yang berbentuk tanah, bangunan, mesin-mesin 

serta sarana dan alat produksi lainnya yang dapat dinilai dengan uang, yang 

dibeli atau diperoleh dengan cara lain untuk digunakan sendiri dalam jangka 
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waktu lebih dari 1 (satu) tahun dan nilainya cukup untuk di bebankan sebagai 

biaya dalam beberapa tahun buku sesuai dengan masa penggunaannya.  

5. Pemodal adalah pihak yang menanamkan modal penyertaan pada koperasi  

6. Bagi hasil adalah suatu perjanjian bagi hasil antara Koperasi dengan pemodal 

atas dasar bagi keuntungan ataupun bagi pendapatan baik secara konvensional 

maupun secara syariah dalam bentuk mudharabah maupun musyarakah.  

7. Pengalihan modal adalah pemindahan atau pemindah tanganan hak pemodal 

atas modal penyertaan kepada koperasi atau pemodal lainnya, dengan 

sepengetahuan pengurus koperasi.  

8. Unit Usaha Otonom Koperasi adalah unit usaha yang merupakan bagian dari 

usaha koperasi yang dikelola secara otonom, mempunyai pengelola, neraca, 

administrasi usaha dan sistem pengendalian interen tersendiri.  

9. Surat Perjanjian Modal Penyertaan Pada Koperasi yang disebut SPMPKOP 

adalah surat perjanjian mengenai pemupukan modal penyertaan pada koperasi 

yang dibuat dan ditandatangani baik oleh pengurus maupun pemodal.  

10. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam pembinaan dan 

pengembangan koperasi.  

11. Pejabat dan atau Pembina adalah Aparatur Sipil Negara yang melakukan 

pembinaan dan melakukan pengawasan koperasi di tingkat Pusat, Provinsi/D.I, 

dan Kabupaten/Kota.  

12. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang 

kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil 

Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Dasar 

Negera Republik Indonesia Tahun 1945.  

13. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas 

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam 

sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945.  

14. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan daerah otonom.  

15. Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah 

otonom untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada 

daerah Kab/Kota untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang 

menjadi kewenangan daerah Provinsi.  
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BAB II TUJUAN 

 

Pasal 2 

Tujuan diterbitkan Peraturan Menteri tentang pemupukan modal penyertaan pada 

koperasi adalah:  

a. untuk memberikan kepastian hukum baik bagi koperasi maupun bagi pemodal 

dan kejelasan arah bagi para pejabat Aparatur Sipil Negara, pembina, dunia 

usaha, dan masyarakat terutama gerakan koperasi, baik ditingkat pusat maupun 

ditingkat daerah Provinsi/Daerah Istimewa dan Kabupaten/Kota.  

b. untuk lebih mempertegas status dan kedudukan modal penyertaan pada koperasi 

dalam rangka memperkuat permodalan koperasi.  

c. meningkatkan keyakinan masyarakat dan gerakan koperasi akan manfaatnya 

melaksanakan pemupukan modal penyertaan.  

  

BAB III 

STATUS, SUMBER, PERSYARATAN KOPERASI DAN TATA CARA PEMUPUKAN 

MODAL PENYERTAAN 

Bagian Kesatu 

 

Pasal 3 

Status Modal Penyertaan:  

a. sebagai modal dan diadministrasikan dalam pembukuan hutang.  

b. menambah jumlah modal dan total kekayaan atau asset koperasi.   

c. keuntungan yang diperoleh dari bagian hasil menambah pendapatan koperasi.  

 

Bagian Kedua 

Sumber 

 

Pasal 4 

(1) Sumber modal penyertaan berasal dari:  

a. Pemerintah;  

b. anggota;  

c. masyarakat;  

d. badan usaha berbadan hukum;  

e. badan usaha tidak berbadan hukum; dan  

f. badan hukum lainnya.  

(2) Sumber modal penyertaan yang berasal dari Pemerintah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu :  

a. Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini di wakili oleh Kementerian atau 

Lembaga Pemerintah atau dinas atau kantor pemerintah, baik ditingkat pusat 

maupun ditingkat daerah dapat menanamkan modal dalam bentuk modal 

penyertaan pada koperasi atas izin atau persetujuan Menteri Keuangan atau 
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pejabat yang berwenang untuk memberikan izin dalam pengeluaran 

keuangan pemerintah;  

b. Pemerintah asing, badan, organisasi dan lembaga internasional dapat 

menanamkan modal dalam bentuk modal penyertaan pada koperasi 

sepanjang tidak dikaitkan dengan kepentingan dan kegiatan politik serta 

pelaksanaannya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang 

mengatur hubungan kerja sama ekonomi dengan pemerintah dan lembaga 

internasional.  

(3) Sumber modal penyertaan yang berasal dari Anggota sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf b yaitu Anggota koperasi, dengan ketentuan apabila sebagai 

anggota koperasi tetap memiliki hak suara dalam Rapat Anggotanya namun 

sebagai pemodal, dia tidak boleh menggunakan hak suaranya.  

(4) Sumber modal penyertaan yang berasal dari Masyarakat sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah setiap anggota masyarakat baik Warga 

Negara Republik Indonesia maupun Warga Negara Asing baik yang bertempat 

tinggal diwilayah Indonesia maupun diluar Negeri, telah dewasa dan mampu 

melaksanakan tindakan hukum, dapat menanamkan modal penyertaan pada 

koperasi.  

(5) Sumber modal penyertaan yang berasal dari Badan usaha yang berbadan 

hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah Koperasi, Badan 

Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Badan 

Usaha Milik Swasta Perseroan Terbatas (PT).  

(6) Sumber modal penyertaan yang berasal dari Badan usaha yang tidak berbadan 

hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah CV (Comannditaire 

Venootschap) dan Firma.  

(7) Sumber modal penyertaan yang berasal dari Badan hukum lainnya 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah Badan hukum lainnya yang 

dibentuk berdasarkan akta notaris dan atau yang terdaftar sebagai yayasan atau 

lembaga swadaya masyarakat (LSM).  

  

Pasal 5 

Pemodal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tidak mempunyai hak suara 

pada Koperasi yang menerima modal penyertaan.  

  

Bagian Ketiga Persyaratan Koperasi 

Pasal 6 

Untuk memupuk Modal Penyertaan, Koperasi yang menyelenggarakan modal 

penyertaan paling sedikit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :  

a. koperasi primer atau sekunder yang telah berbadan hukum;  

b. telah menyelenggarakan Rapat Anggota sekurang kurangnya dua tahun terakhir 

berturut-turut sebelum menerima modal penyertaan;  
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c. telah memenuhi kelayakan manajemen meliputi komponen manajemen umum, 

kelembagaan, permodalan, aktiva dan likuiditas;  

d. memiliki potensi usaha yang dinilai layak untuk dibiayai melalui modal 

penyertaan;  

e. dalam Anggaran Dasarnya, rencana pemupukan modal melalui modal 

penyertaan telah dirumuskan dan apabila kegiatan usaha yang akan dibiayai 

modal penyertaan belum tercantum dalam Anggaran Dasar, maka Pengurus 

koperasi harus mengajukan permohonan pengesahan perubahan Anggaran 

Dasar kepada pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan 

yang berlaku;  

f. pengurus memiliki rencana kerja serta rencana pengembangan usaha yang 

akan dibiayai modal penyertaan dan telah memperoleh persetujuan dari Rapat 

Anggota;  

g. pembukuan dan laporan keuangan koperasi telah diselenggarakan dengan tertib 

dan telah diaudit oleh akuntan publik sekurang-kurangnya dua tahun terakhir 

berturut-turut serta dinyatakan wajar tanpa catatan; 

Bagian Keempat Tata Cara 

 

Pasal 7 

Koperasi yang sudah mempunyai kepastian untuk menerima modal penyertaan dari 

pemodal, melakukan kegiatan:  

a. menyelenggarakan Rapat Anggota dimana pengurus koperasi menjelaskan 

maksud serta tujuan pemupukan modal melalui modal penyertaan kepada 

anggota;  

b. apabila Rapat Anggota menyetujui rencana pemupukan modal penyertaan 

tersebut maka pengurus harus mendapat mandat dan kuasa untuk 

menandatangani SPMPKOP, menyusun rencana kegiatan-kegiatan usaha yang 

akan dibiayai modal penyertaan dan melakukan studi kelayakan;  

c. dalam rencana kegiatan usaha dijelaskan antara lain kegiatan usaha yang akan 

dilaksanakan, profil usaha koperasi, hasil studi kelayakan usaha, rencana 

pengelolaan organisasi dan manajemen, rincian nilai biaya yang diperlukan, 

rencana alokasi dana dan pemanfaatan dana;  

d. rencana kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada huruf c, disampaikan 

kepada pemodal untuk dibahas bersama sampai tercapai kesepakatan;  

e. apabila terjadi kesepakatan antara pengurus koperasi dan pemodal 

ditindaklanjuti dengan membuat dan menandatangani SPMPKOP yang secara 

hukum mengikat para pihak.  

  

Pasal 8 

Koperasi yang akan merencanakan menerima modal penyertaan, melakukan 

kegiatan :   
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a. menyusun rencana kegiatan usaha terlebih dahulu dengan menetapkan jumlah 

modal yang diperlukan untuk kegiatan usaha;  

b. menawarkan rencana pemupukan modal penyertaan tersebut kepada calon 

pemodal, baik secara langsung maupun melalui pengumuman media massa;  

c. pengumuman atau penawaran yang berkaitan dengan usaha koperasi yang 

akan dibiayai modal penyertaan dan disertai informasi atau fakta material, 

sesuai dengan kondisi koperasinya;  

d. jika telah terhimpun calon pemodal yang diperlukan, pengurus 

menyelenggarakan Rapat Anggota atau Rapat Anggota Khusus;  

e. apabila Rapat Anggota setuju maka pengurus koperasi dan pemodal, membuat 

dan menandatangani SPMPKOP  

yang secara hukum mengikat para pihak.   

 

Pasal 9 

(1) Pemodal dapat lebih dari satu orang, badan usaha dan atau badan hukum, 

sesuai dengan jumlah modal yang diperlukan untuk kegiatan usaha yang akan 

dibiayai oleh modal penyertaan;  

(2) Khusus untuk koperasi, nama dan nomor serta tanggal pengesahan Badan 

Hukum maupun alamat kedudukan koperasi harus dicantumkan dan diuraikan 

secara jelas dalam SPMPKOP;   

(3) Untuk pemodal, nama dan pekerjaan serta alamat pemodal baik bertindak untuk 

dan atas nama sendiri atau untuk dan atas nama badan hukum dan dalam hal 

pemodal adalah bukan perorangan tetapi mewakili perusahaan/pemerintah 

harus dicantumkan dan diuraikan secara jelas dalam SPMPKOP;  

(4) Hak dan kewajiban pengurus koperasi dan pemodal dalam penyelenggaraan 

usaha yang akan dibiayai modal penyertaan harus jelas diuraikan dan dimuat 

dalam SPMPKOP;   

(5) Jangka waktu perjanjian diatur sesuai kesepakatan antara pengurus koperasi 

dan pemodal harus dicantumkan dalam SPMPKOP.  

  

Pasal 10 

(1) Besarnya jumlah modal penyertaan yang akan ditanamkan pada koperasi dinilai 

nominal uang rupiah, harus dicantumkan dalam SPMPKOP;   

(2) Modal penyertaan dalam bentuk barang modal, nilai nominal uang rupiah 

taksiran harga pasarnya harus dicantumkan dalam SPMPKOP;  

(3) Penilaian harga barang modal dilaksanakan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku;  

(4) Jenis modal penyertaan dan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan lainnya 

harus dicantumkan dalam SPMPKOP.  
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Pasal 11 

(1) Penyelenggaraan pemupukan modal penyertaan yang sudah diputuskan 

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 huruf e maupun Pasal 8 huruf e, 

tidak memerlukan ijin dari pihak manapun;  

(2) Untuk usaha yang dibiayai modal penyertaan tetap memerlukan ijin usaha dari 

instansi yang berwenang.  

  

Pasal 12 

(1) Para pihak yang telah menanda tangani SPMPKOP (contoh SPMPKOP 

sebagaimana terlampir), telah mengikat diri dan harus mematuhi isi perjanjian 

yang ditanda tanganinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan apabila 

salah satu pihak tidak mematuhi perjanjian yang telah ditanda tangani, 

perjanjian dapat menjadi batal;  

(2) Pemodal yang telah menanda tangani SPMPKOP sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) wajib menyerahkan sejumlah uang atau barang modal senilai yang 

tercantum dalam SPMPKOP;  

(3) SPMPKOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditanda tangani 

dihadapan Notaris oleh para pihak, dibuat sesuai kebutuhan, dibubuhi materai 

dan dimiliki oleh para pihak;   

(4) SPMPKOP tidak boleh hilang atau diserahkan kepada koperasi atau kepada 

pemodal lainnya kecuali ada persetujuan dari para pihak untuk dipindahkan 

sesuai ketentuan yang berlaku;  

(5) Jika SPMPKOP hilang, harus melapor kepada para pihak untuk dibuat “duplikat 

SPMPKOP” yaitu dibuat SPMPKOP dengan tulisan duplikat tanggal ............. 

yang menandakan bahwa SPMPKOP yang asli telah hilang;  

(6) Susunan Isi/Materi SPMPKOP meliputi :  

a. Nama koperasi dan nama pemodal;  

b. Jumlah Modal Penyertaan Koperasi;  

c. Usaha yang dibiayai modal penyertaan;  

d. Pengelolaan;  

e. Pengawasan;  

f. Hak dan Kewajiban;  

g. Pembagian keuntungan;  

h. Penanggungan resiko dan cara pengambilan resiko;  

i. Pengalihan Modal Penyertaan;  

j. Jangka waktu perjanjian;  

k. Penyelesaian perselisihan yang timbul.  
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BAB IV PENGELOLAAN 

 

Pasal 13 

(1) Pengelolaan modal penyertaan oleh koperasi tunggal usaha, pengaturannya 

sebagai berikut :  

a. pengelola modal penyertaan oleh koperasi tunggal usaha dapat dilaksanakan 

sendiri oleh pengurus koperasi atau pengurus dapat mengangkat pengelola 

yang profesional;  

b. pengurus koperasi yang mempunyai rencana mengangkat pengelola untuk 

mengelola wajib terlebih dahulu menyampaikan rencana tersebut kepada 

Rapat Anggota;  

c. pengangkatan pengelola dapat dibicarakan dengan pemodal;  

d. pengelolaan modal penyertaan pada koperasi harus dicatat dalam 

pembukuan modal penyertaan dan disatukan dengan pembukuan modal 

koperasi, tidak perlu ada administrasi tersendiri;  

e. pengurus koperasi menyampaikan hasil evaluasi kegiatan usaha yang 

dibiayai oleh modal penyertaan pada  Rapat Anggota Tahunan.  

(2) Pengelolaan modal penyertaan oleh koperasi serba usaha, pengaturannya 

sebagai berikut :  

a. pengurus koperasi wajib membentuk unit usaha otonom dan menyusun 

anggaran rumah tangganya sendiri, terpisah dari unit-unit usaha lainnya;  

b. pengurus koperasi wajib mengangkat pengelola yang profesional dan 

pengangkatan tersebut diketahui oleh pemodal;  

c. tata cara membentuk unit usaha otonom pada koperasi cara pengelolaan, 

permodalan, pengadministrasian, dan pembinaan usaha otonom koperasi 

berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku;  

d. rencana kerja dan anggaran yang diperlukan bagi usaha yang dibiayai modal 

penyertaan harus mendapat persetujuan Rapat Anggota;  

e. dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran untuk usaha yang dibiayai 

modal penyertaan, dapat pula mengikut sertakan pemodal dimana pemodal 

dapat menyampaikan usul, namun  tidak menentukan karena tidak punya hak 

suara dalam Rapat Anggota;  

f. pengurus atau pengelola wajib menjalankan kegiatan usaha tersebut sesuai 

SPMPKOP dan mengacu kepada ketentuan yang telah diputuskan dalam 

Rapat Anggota Koperasi dan/atau Rapat Anggota Khusus yang 

diselenggarakan bersama pemodal yang menetapkan rencana kerja dan 

anggaran unit usaha otonom yang dibiayai modal penyertaan;  

g. pemodal dapat diikutsertakan dalam pengelolaan kegiatan usaha yang 

dibiayai modal penyertaan berdasarkan perjanjian;  

h. pengurus koperasi menyampaikan hasil evaluasi kegiatan usaha yang 

dibiayai oleh modal penyertaan pada  Rapat Anggota Tahunan;  
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i. dalam hal pencapaian kinerja pengelolaan modal penyertaan melalui unit 

usaha otonom tidak optimal, pengurus dan pemodal dapat menjalin 

kerjasama dengan pihak lain dan atau membentuk badan usaha baru dan 

badan hukum baru sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 

memberikan potensi hasil yang berkelanjutan sesuai perjanjian.  

(3) Pengelolaan modal penyertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) 

dapat dilakukan dengan prinsip syariah.  

  

BAB V 

TANGGUNGAN RESIKO KERUGIAN DAN  PEMBAGIAN KEUNTUNGAN 

 

Pasal 14 

(1) Tanggungan resiko kerugian pengelolaan modal penyertaan diatur sebagai 

berikut :  

a. jika pemodal tidak ikut mengelola kegiatan usaha yang dibiayai modal 

penyertaan, maka pemodal turut menanggung risiko kerugian dan 

bertanggung jawab terhadap kerugian usaha yang dibiayai modal penyertaan 

hanya sebatas nilai modal penyertaan yang ditanamkan pada koperasi atau 

sesuai dengan perjanjian;  

b. jika pemodal tidak ikut mengelola kegiatan usaha yang dibiayai modal 

penyertaan, tetapi dapat dibuktikan ikut menyebabkan terjadinya kerugian, 

maka pemodal turut menanggung resiko kerugian sesuai dengan perjanjian;  

c. jika pemodal ikut mengelola kegiatan usaha yang dibiayai modal penyertaan, 

tetapi tidak aktif sehingga terjadi kerugian, maka pemodal turut menanggung 

resiko kerugian dan bertanggung jawab terhadap kerugian usaha yang 

dibiayai modal penyertaan sebatas nilai modal penyertaan yang ditanamkan 

pada koperasi atau sesuai perjanjian;  

d. dalam hal pengurus koperasi/pengelola dan pemodal ikut melakukan 

pengelolaan usaha yang dibiayai modal penyertaan secara bersama dan 

ternyata menimbulkan kerugian, maka menjadi tanggung jawab para pihak.  

e. dalam hal pengurus koperasi/pengelola dan pemodal ikut melakukan 

pengelolaan secara bersama yang tidak sesuai dengan perjanjian dan 

perundang - undangan dan sengaja menimbulkan kerugian terhadap usaha 

yang dibiayai oleh modal penyertaan maka kerugian menjadi tanggung jawab 

pribadi para pihak dan dapat diproses secara hukum;  

f. koperasi wajib memberikan ganti rugi kepada pemilik modal penyertaan 

apabila kerugian yang timbul tersebut  merupakan kesalahan pengurus atau 

pengelola koperasi;  

g. koperasi tetap harus menanggung resiko dan bertanggung jawab terhadap 

sisa  kerugian usaha yang dibiayai modal penyertaan setelah dikurangi 

dengan tanggungan pemodal;  
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h. dalam hal terjadi likuidasi atau pembubaran pada koperasi tunggal usaha, 

hal-hal yang berkaitan dengan modal penyertaan memperoleh penyelesaian 

lebih dulu dari pada unsur modal lainnya setelah semua kewajiban dipenuhi.  

i. dalam hal terjadinya likuidasi atau pembubaran pada koperasi serba usaha 

maka unit usaha yang dibiayai modal penyertaan, memperoleh penyelesaian 

lebih dahulu dari modal lainnya setelah semua kewajiban dipenuhi  

(2) Pembagian keuntungan pengelolaan modal penyertaan sebagai berikut :  

a. pembagian keuntungan pada koperasi tunggal usaha dilakukan setelah 

menyisihkan terlebih dahulu untuk cadangan modal bagi koperasi, pajak dan 

keperluan kegiatan usaha bagi Koperasi, dan sisanya dibagi sesuai 

kesepakatan para pihak yang dirumuskan dan dimuat dalam SPMPKOP;  

b. pembagian keuntungan pada koperasi serba usaha yang diperoleh dari unit 

usaha otonom yang dibiayai dengan modal penyertaan setelah dikurangi 

pajak dan keperluan unit usaha serta cadangan modal  

unit usaha otonom yang dibiayai modal penyertaan, dibagi sesuai 

kesepakatan para pihak yang dimuat dalam SPMPKOP;  

c. pembagian keuntungan pada usaha yang dikerjasamakan dengan pihak lain 

maupun pada badan usaha baru dan atau badan hukum baru yang dikelola 

bersama dilakukan setelah menyisihkan terlebih dahulu untuk pajak dan 

keperluan kegiatan usaha, dan sisanya dibagi sesuai kesepakatan para pihak 

yang dimuat dalam SPMPKOP;  

(3) Tanggungan resiko kerugian maupun pembagian keuntungan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur secara proporsional dan atau bagi 

hasil yang seimbang secara konvensional juga dapat dilakukan dengan prinsip 

syariah.  

  

BAB VI PENGALIHAN MODAL PENYERTAAN 

 

Pasal 15 

(1) Pemodal atau pengurus dapat mengalihkan SPMPKOP kepada pemodal 

lainnya, atas sepengetahuan dan persetujuan dari para pihak serta dilaporkan 

pada rapat anggota;  

(2) Pengurus koperasi akan mengalihkan SPMPKOP sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) yang dimiliki koperasi kepada pemodal lain, harus memperoleh 

persetujuan dari Rapat Anggota;  

(3) Pemodal yang akan mengalihkan atau menjual SPMPKOP kepada pihak lain, 

harus memberikan prioritas terlebih dahulu kepada koperasi;  

(4) Pemodal dan pengurus atau pengelola koperasi dapat menawarkan atau 

mengumumkan pengalihan modal penyertaan atau SPMPKOP melalui mass 

media.  
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Pasal 16 

(1) Nama dan identitas pemodal yang menerima Pengalihan modal penyertaan 

harus dicatat oleh pengurus atau pengelola koperasi pada daftar pemodal, dan 

daftar disimpan oleh koperasi;   

(2) Kolom untuk nama dan keterangan atau identitas penerima pengalihan modal 

penyertaaan dari pemodal harus dicantumkan pada SPMPKOP;  

  

Pasal 17 

Dengan beralihnya hak kepemilikan modal penyertaan kepada pihak lain, maka hak 

dan kewajiban yang dimuat dalam SPMPKOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

15 tersebut beralih kepada pihak yang menerima pengalihan.  

 

BAB VII 

PENGAWASAN DAN PELAPORAN 

Bagian Kesatu Pengawasan Oleh Koperasi 

 

Pasal 18 

(1) Pengawasan Modal Penyertaan terhadap Koperasi tunggal usaha sebagai 

berikut :  

a. pada koperasi tunggal usaha, tugas pengawasan dapat dilakukan oleh 

pengurus bersama-sama dengan pemodal;  

b. apabila  dipandang  perlu pengurus dapat mengangkat pengawas 

sesuai kesepakatan dengan pemodal yang bertugas melakukan pengawasan 

terhadap pelaksanaan pengelolaan kegiatan usaha koperasi yang dibiayai 

modal penyertaan;  

c. pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dapat berasal 

dari anggota dan pengawas koperasi yang menerima modal penyertaan.  

d. pengawas membuat laporan tertulis kepada pengurus tentang hasil 

pengawasannya;  

e. ketentuan tentang pengangkatan pengawas dan tugas pengawas mengacu 

dan berpedoman kepada perjanjian yang disepakati.  

(2) Pengawasan Modal Penyertaan terhadap Koperasi serba usaha sebagai berikut 

:  

a. pada koperasi serba usaha (unit usaha otonom penyelenggara modal 

penyertaan) pengurus berwenang melaksanakan pengawasan, meneliti 

catatan yang berkaitan dengan kegiatan usaha dan keuangan, dan 

mendapatkan segala keterangan yang diperlukan;   

b. pengurus dan pengawas koperasi (apabila ada) sewaktu-waktu dapat 

meminta keterangan kepada pengelola unit usaha otonom;  

c. dalam hal pengelolaan modal penyertaan dikerjasamakan dengan pihak lain 

dan atau membentuk badan usaha lain atau badan hukum lain pelaksanaan 



 

 266 

pengawasan diatur dan mengacu serta berpedoman kepada perjanjian yang 

disepakati  

(3) Pengawas yang diangkat bertanggung jawab kepada pengurus dan wajib untuk 

merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga;  

(4) Dalam hal terjadi silang pendapat yang tidak ada kesepakatan dalam 

pengelolaan modal penyertaan pengurus koperasi dapat meminta bantuan jasa 

Akuntan publik untuk audit khusus;  

  

Bagian Kedua Pengawasan Oleh Pemodal 

 

Pasal 19 

Pengawasan yang dilakukan oleh pemodal :  

a. dalam hal pemodal tidak ikut mengelola, pemodal berhak meminta laporan 

tahunan secara tertulis untuk koperasi tunggal usaha atau laporan berkala dan 

tahunan secara tertulis untuk koperasi serba usaha yang unit usaha otonomnya 

dibiayai oleh modal penyertaan;   

b. pemodal dapat mengajukan permohonan tertulis untuk memeriksa administrasi 

keuangan koperasi dan berhak memperoleh izin dari pengurus atau pengelola 

untuk memeriksa pembukuan usaha yang dibiayai modal penyertaan;  

c. jika pemodal lebih dari satu, pengurus wajib menyusun daftar nama pemodal dan 

wajib menyelenggarakan rapat pemodal untuk membahas bersama 

perkembangan usaha yang dibiayai modal penyertaan.  

  

Bagian Ketiga Pengawasan Oleh Pemerintah 

 

Pasal 20 

Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah : 

a. Menteri atau Pejabat/Pembina dapat mengawasi penyelenggaraan modal 

penyertaan pada koperasi;  

b. Menteri atau Pejabat/Pembina dapat mengevaluasi laporan yang disampaikan 

pengurus koperasi dalam penyelenggaraan modal penyertaannya;  

c. Menteri atau Pejabat/Pembina dapat meminta keterangan tambahan dalam 

rangka memberikan saran perubahan atau penyempurnaan sistem manajemen 

kepada koperasi dari hasil pengawasan sebagaimaa dimaksud pada huruf a dan 

huruf b. 

 

Bagian Keempat Pelaporan 

 

Pasal 21 

Tata cara penyusunan laporan sebagai berikut:  
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a. pengurus koperasi wajib menyusun laporan keuangan sesuai standar akutansi 

keuangan yang berlaku dan melaporkan secara tertulis mengenai kegiatannya 

selama satu tahun;  

b. pengurus atau pengelola wajib menyampaikan laporan tertulis mengenai kegiatan 

usaha yang dibiayai modal penyertaan  kepada pemodal setiap akhir tahunnya 

paling lambat bulan Maret tahun berikutnya dan untuk unit usaha otonom yang 

dibiayai modal penyertaan diwajibkan juga menyampaikan laporan berkala setiap 

triwulan dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;  

c. laporan kegiatan usaha harus memuat keterangan mengenai perkembangan 

kegiatan usaha atau unit usaha yang dibiayai modal penyertaan;  

d. pengurus koperasi yang menyelenggarakan usaha yang dibiayai modal 

penyertaan menyampaikan laporan kepada Menteri atau Pejabat/Pembina.  

  

BAB VIII PENYELESAIAN PERSELISIHAN 

 

Pasal 22 

(1) Dalam hal terjadi perselisihan antara koperasi dan pemodal, dapat diselesaikan 

secara musyawarah dan mufakat berdasarkan asas kekeluargaan;  

(2) Apabila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka penyelesaian 

perselisihan dilakukan melalui Badan Arbitrase atau Pengadilan;  

(3) Menteri atau Pejabat/Pembina dapat memberikan advokasi atau bantuan hukum 

bagi koperasi yang bersengketa.  

 

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN 

 

Pasal 23 

(1) Penyelenggaraan Modal Penyertaan Pada Koperasi yang dikelola berdasarkan 

keputusan peraturan perundangundangan, diakui telah dikelola berdasarkan 

Peraturan Menteri ini;  

(2) Penyelenggaraan Pemupukan Modal Penyertaan Pada Koperasi yang baru dan 

akan dilaksanakan harus berdasarkan Peraturan Menteri ini   

 

BAB X KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 24 

Dengan berlakunya peraturan ini, maka Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha 

Kecil dan Menengah Nomor  

145/Kep/M/VII/1998 tanggal 29 Juli 1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Modal 

Penyertaan Koperasi dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.  
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Pasal 25 

Peraturan Menteri ini mulai  berlaku pada tanggal diundangkan.   

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.  
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MENTERI KOPERASI 

DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 

REPUBLIK INDONESIA 

  

  

PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR  19/PER/M.KUKM/IX/2015 

TENTANG 

 

 

 

PENYELENGGARAAN RAPAT ANGGOTA KOPERASI 

 

 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 

REPUBLIK INDONESIA, 

  

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan status kelembagaan dan tertib 

administrasi badan hokum koperasi sesuai Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan ketentuan 

Pasal 9 ayat (1), ayat (2), dan lampiran huruf q Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu 

dilakukan penyempurnaan system dan prosedur pembentukan, 

pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar, 

penggabungan, pembagian dan peleburan serta pembubaran 

koperasi agar dapat memberikan kepastian hukum; dimaksud 

padahuruf a, perlu menetapkan Peraturan MenteriKoperasi dan 

Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia tentang 

Kelembagaan Koperasi.   

c. bahwa untuk menjamin pelaksanaan Rapat Anggota 

sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu 

pengaturan mengenai Penyelenggaraan Rapat Anggota 

Koperasi yang dapat dipedomani  oleh para pemangku 

kepentingan koperasi;  
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d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf 

a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri 

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang 

Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi;  

  

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 1992 tentang  Perkoperasian 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);  

2. Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587);   

3. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 1994 tentang 

Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan 

Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 8, Tambahan Lembaran 

Negaran Republik Indonesia Nomor 3540);  

4. Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 1994 tentang 

Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 24, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3549);  

5. Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1995 tentang 

Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 1995 Nomor 19, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591);  

6. Peraturan Pemerintah Nomor : 33 Tahun 1998 tentang Modal 

Penyertaan Pada Koperasi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1998 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3744);  

7. Peraturan Presiden Nomor : 7 Tahun 2015 tentang Organisasi 

 Kementerian  Negara(Lembaran  Negara Republik 

Indonesia  Tahun 2015 Nomor 8);  

8. Peraturan Presiden Nomor : 62 Tahun 2015 tentang Kementerian 

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 106);  

9. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan 

Menengah Nomor : 19.5/Per/M.KUKM/VIII/2006 tentang 

Pedoman Umum Akuntansi Koperasi Indonesia;  

10. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 

Nomor : 10/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Kelembagaan 

Koperasi;  
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MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN 

MENENGAH TENTANG PENYELENGGARAAN RAPAT 

ANGGOTA KOPERASI.  

 

BAB  I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan  :  

1. Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan 

hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi 

sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas 

kekeluargaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 

tentang Perkoperasian.  

2. Koperasi Primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang 

seorang.  

3. Koperasi Sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan 

koperasi.  

4. Rapat Anggota adalah rapat yang diselenggarakan oleh pengurus dan dihadiri 

oleh anggota, pengurus dan pengawas.  

5. Rapat Anggota Luar Biasa adalah Rapat Anggota yang diselenggarakan apabila 

terjadi keadaan yang mengharuskan adanya keputusan cepat/segera yang 

wewenangnya ada pada Rapat Anggota.  

6. Anggota Koperasi adalah masyarakat yang telah bergabung dalam koperasi 

berdasarkan peraturan perundang-undangan dan tercantum dalam Anggaran 

Dasar/Anggaran Rumah Tangga koperasi, yang berkedudukan sebagai pemilik 

dan pengguna jasa/pelanggan koperasi.   

7. Kuorum adalah jumlah minimal peserta rapat yang hadir yangharus dipenuhi 

untuk sahnya pelaksanaan Rapat Anggota.  

8. Musyawarah dan mufakat adalah cara pengambilan keputusan rapat 

berdasarkan pada pembahasan bersama dengan maksud mencapai kata 

mufakat tanpa melalui voting.  

9. Voting adalah keputusan bersama yang melalui pemungutan suara dengan suara 

terbanyak.  

10. Pengurus adalah perangkat organisasi koperasi yang bertanggungjawab penuh 

atas kepengurusan koperasi untuk kepentingan dan tujuan koperasi, serta 

mewakili koperasi baik di dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan 

ketentuan anggaran dasar.  

11. Pengawas adalah perangkat organisasi koperasi yang bertugas mengawasi dan 

memberikan nasihat kepada pengurus.  
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12. Gerakan koperasi adalah keseluruhan organisasi koperasi dan kegiatan 

perkoperasian yang bersifat terpadu menuju tercapainya cita-cita dan tujuan 

koperasi.  

13. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang 

kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil 

Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  

14. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi 

dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan 

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.   

15. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan daerah otonom.  

16. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah 

otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada 

Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan 

yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.  

17. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan 

memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 

tentang Notaris atau berdasarkan undang-undang lainnya.  

  

BAB  II 

TUJUAN DAN SASARAN 

Bagian Kesatu 

Tujuan 

  

Pasal 2  

Tujuan Peraturan ini merupakanacuan kepada gerakan koperasi dan masyarakat 

dalam penyelenggaraan Rapat Anggota koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan 

dan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka meningkatkan partisipasi dan 

pengawasan anggota atas pengelolaan koperasi.  

  

Bagian Kedua Sasaran 

Pasal 3 

Sasaran Peraturan ini adalah :  

a. tersedianya acuan bagi pejabat Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi  dan 

Pemerintah  Kabupaten/Kotayang membidangi koperasi dan instansi terkait 

dalam melakukan pembinaan koperasi;  

b. tersedianya acuan bagi gerakan koperasi dalam menyelenggarakan Rapat 

Anggota secara sah dan dapat dipertanggungjawabkan;   
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c. meningkatnya pemahaman anggota dan masyarakat tentang penyelenggaraan 

Rapat Anggota;  

d. meningkatnya kualitas koperasi.  

BAB  III 

KEDUDUKAN, WEWENANG DAN JENIS RAPAT ANGGOTA 

Bagian Kesatu 

Kedudukan Rapat Anggota 

  

Pasal 4 

(1) Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi didalam pengambilan 

keputusandi koperasi, sebagai pelaksanaan prinsip demokrasi, transparansi dan 

akuntabilitas dalam tata kelola koperasi;  

(2) Rapat Anggota wajib dilaksanakan koperasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu 

tahun buku, khususnya untuk meminta keterangan dan pertanggungjawaban 

Pengurus dan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya;  

(3) Dalam Rapat Anggota koperasi primerharus dihadiri anggota yang tercatat dalam 

daftar anggota dan setiap anggota mempunyai satu hak suara serta kehadirannya 

tidak dapat diwakilkan;  

(4) Dalam Rapat Anggota koperasi sekunder,hak suara ditetapkan secara 

proporsional (berimbang) sesuai dengan jumlah anggota koperasi primer yang 

menjadi anggotanya dan tercatat dalam daftar anggota sertadiatur dalam 

Anggaran Dasar;  

(5) Rapat Anggota dapat dilaksanakan dengan menggunakan sistem kelompok yang 

ketentuannya diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga/Peraturan 

Khusus koperasi;  

  

Bagian Kedua 

Wewenang Rapat Anggota 

 

Pasal 5 

Rapat Anggota berwenang : 

a. menetapkan kebijakan umum dibidang organisasi, manajemen dan usahaserta 

keuangan koperasi;  

b. menetapkan dan mengubah Anggaran Dasar;  

c. memilih, mengangkat dan memberhentikan Pengurus dan Pengawas;  

d. menetapkan rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi, 

serta pengesahan laporan keuangan;  

e. meminta keterangan dan mengesahkan pertanggungjawaban Pengurus dalam 

pelaksanaan tugasnya;  

f. meminta keterangan dan mengesahkan pertanggungjawaban Pengawas dalam 

pelaksanaan tugasnya;  

g. menetapkan pembagian Sisa Hasil Usaha;  

h. memutuskan penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran koperasi;  
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i. menetapkan keputusan lain dalam batas yang ditentukan dalam Anggaran Dasar.  
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Bagian Ketiga 

Jenis Rapat Anggota 

 

Pasal 6 

(1) Jenis Rapat Anggota terdiri dari : Rapat Anggota dan Rapat Anggota Luar Biasa;  

(2) Rapat Anggota sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas dapat berupa Rapat 

Anggota Khusus dan Rapat Anggota Tahunan;   

(3) Rapat Anggota Khusus membahas dan memutuskan antara lain :   

a. program kerja, dan rencana kerja tahun berikutnya;  

b. pengembangan usaha;  

c. penambahan modal penyertaan dalam rangka pemupukan modal;  

d. menetapkan batas maksimal bunga pinjaman dan imbalan;  

e. membentuk dan bergabung dengan koperasi sekunder;   

f. menunjuk akuntan publik untuk melakukan audit;   

g. keputusan untuk melakukan investasi;   

h. membahas perubahan Anggaran Dasar, Penggabungan, Pembagian, 

Peleburan atau Pembubaran koperasi, serta  

i. hal-hal lain yang terkait dengan pengembangan koperasi yang tidak dibahas 

dalam Rapat Anggota Tahunan  

  

Pasal 7 

(1) Rapat Anggota untuk meminta pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas 

yang dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun, dikenal dengan 

Rapat Anggota Tahunan (RAT);  

(2) Rapat Anggota membahas penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Koperasi dilaksanakan sebelum akhir tahun buku atau sebelum 

memasuki tahun berikutnya;  

(3) Pembahasan pertanggungjawaban Pengurus meliputi antara lain:  

a. Laporan pertanggungjawaban tahunan Pengurus selama 1 (satu) tahun buku 

lampau yang dibagi dalam 3 (tiga) aspek yaitu: aspek kelembagaan, aspek 

usaha dan aspek keuangan, serta kejadian penting yang perlu dilaporkan 

kepada anggota;  

b. Materi laporan pertanggungjawaban pengurus sekurang-kurangnya memuat 

perkembangan kondisi organisasi, laporan keuangan, perkembangan usaha, 

serta evaluasi rencana/target dan pencapaian program;  

c. Masalah-masalah lain terkait pengembangan koperasi yang diajukan oleh 

Pengurus atau para anggota koperasi;  

(4) Pembahasan pertanggungjawaban Pengawas meliputi antara lain:  

a. Laporan hasil pengawasan selama 1 (satu) tahun buku lampau, yang 

didalamnya sekurangkurangnya meliputi 3 aspek yaitu: aspek kelembagaan, 

aspek usaha dan aspek keuangan;   
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b. Materi laporan pertanggungjawaban pengawas sekurang-kurangnya 

memuat hasil pengawasan berkala, hasil pengawasan tahunan, serta 

rekomendasi hasil pengawasan yang dilakukan terhadap jalannya koperasi;  

c. Masalah-masalah lain terkait pengawasan jalannya pengelolaan koperasi 

yang diajukan oleh Pengawas atau para anggota koperasi;  

(5) Penyelenggaraan Rapat Anggota Tahunan diatur sebagai berikut :  

a. Rapat Anggota Tahunan diadakan 1 (satu) kali dalamsetahun dan 

dilaksanakan paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah tutup 

buku;  

b. Penyelenggara Rapat Anggota wajib menyampaikan pemberitahuan secara 

tertulis kepada anggota paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum 

penyelenggaraan Rapat Anggota, yang memuat informasi tentang waktu, 

tempat dan agenda yang akan dibahas dalam Rapat Anggota. 

Pemberitahuan tersebut wajib dilampiri bahan-bahan Rapat Anggota yang 

akan dijadikan agenda pembahasan;  

c. Penundaan terhadap pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan  oleh koperasi 

harus diberitahukan pada anggota dan pejabat yang berwenang;   

d. Dalam hal Rapat Anggota Tahunan menolak dan tidak menerima laporan 

pertanggungjawaban pengurus, sebagian atau seluruhnya, maka Rapat 

Anggota membentuk tim untuk melakukan verifikasi.  

(6) Rapat Anggotapendirian atau pembentukan koperasi oleh para pendiri atau 

anggota pendiri, menetapkan Anggaran Dasar  koperasi, Neraca Awal, Rencana 

Kerja selama 2 (dua) tahun dan menetapkan kuasa pendiri untuk mengurus 

pengajuan permohonan pengesahan pendirian koperasi pada pejabatyang 

berwenang.   

  

Pasal 8 

(1) Rapat Anggota Luar Biasa dapat diselenggarakan oleh Pengurus koperasi atas 

permintaan anggota atau pengurus dan dibentuk panitia  oleh  anggotakarena 

berbagai alasan yang  sangat penting dan mendesak;  

(2) Rapat Anggota Luar Biasa dapat dilaksanakan atas usul anggota paling sedikit 

1/5 (satu per lima) dari jumlah anggota koperasi.  

(3) Permintaan penyelenggaraan Rapat Anggota Luar Biasa sebagaimana dimaksud 

ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada pengurus dengan tembusan Pejabat 

yang berwenang;  

(4) Jika dalam waktu 1 (satu) bulan setelah pengurus menerima permintaan Rapat 

Anggota Luar Biasa ternyata pengurus tidak melaksanakan rapat tanpa alasan 

yang dapat diterima sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2), maka anggota dan 

pengurus yang meminta rapat dapat membentuk panitia untuk 

menyelenggarakan Rapat Anggota Luar Biasa atas biaya koperasi;  
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BAB IV 

PERSYARATAN, KUORUM DALAM RAPAT ANGGOTA 

Bagian Kesatu 

Persyaratan Rapat Anggota 

 

Pasal 9 

(1) Rapat Anggota wajib dihadiri oleh Anggota, Pengurus dan Pengawas;  

(2) Rapat Anggota koperasi primer wajib dihadiri oleh anggota yang tercatat dalam 

daftar anggota dan menandatangani daftar hadir;  

(3) Rapat Anggota koperasi sekunder wajib dihadiri oleh wakil-wakil yang mendapat 

mandat tertulis dari rapat anggota koperasi yang menjadi anggotanya;  

(4) Penyelenggara Rapat Anggota adalah pengurus atau panitia penyelenggara 

rapat anggota yang dibentuk oleh anggota yang diatur dalam Anggaran 

Dasar/Anggaran Rumah Tangga;  

(5) Rapat Anggota koperasi wajib menetapkan pimpinan dan sekretaris rapat yang 

berasal dari anggota, bukan berasal dari unsur pengurus dan pengawas, untuk 

memimpin jalannya Rapat Anggota;  

  

Bagian Kedua 

Kuorum 

 

Pasal 10 

Rapat Anggota koperasi wajib memenuhi kuorum sebagaimana diatur dalam 

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dimuat dalam Anggaran 

Dasar/Anggaran Rumah Tangga koperasi, dengan ketentuan sebagai berikut:  

a. Rapat Anggota koperasi dinyatakan kuorum apabila dihadiri sekurang-kurangnya 

1/2 (setengah) plus 1 (satu) dari jumlah anggota yang tercatat dalam daftar 

anggota;  

b. Rapat Anggota Luar Biasa sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (2) dinyatakan 

sah apabila disetujui paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota yang 

tercatat dalam daftar anggota;  

  

BAB V 

TATA CARA PENYELENGGARAAN RAPAT ANGGOTA 

Bagian Kesatu 

Persiapan Rapat Anggota 

 

Pasal 11 

(1) Penyelenggara Rapat Anggota menyiapkan daftar hadir dan tata tertib Rapat 

Anggota.  

(2) Daftar hadir sebagaimana dimaksud ayat (1) paling sedikit memuat data anggota 

peserta rapat, yaitu:   

a. nama   
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b. nomor Anggota  

c. alamat   

d. tanda tangan/cap jempol  

e. pengesahan oleh pimpinan rapat  

(3) Tata tertib Rapat Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 

memuat :  

a. judul dan nama Rapat Anggota;  

b. waktu, hari, tanggal, jam dan tempat penyelenggaraan;  

c. dasar penyelenggaraan Rapat Anggota;  

d. maksud dan tujuan serta acara Rapat Anggota;  

e. peserta rapat dan jumlah kehadiran anggota;  

f. hak dan kewajiban peserta rapat;  

g. pimpinan rapat, serta hak dan kewajiban pimpinan rapat;  

h. tata cara pengambilan keputusan Rapat Anggota;   

i. syarat–syarat sahnya Rapat Anggota;    

j. lembar pengesahan Rapat Anggota oleh pimpinan dan sekretaris rapat;   

(4) Pengurus menyelenggarakan Rapat Anggota dengan mempersiapkan sebagai 

berikut:  

a. waktu pelaksanaan dan agenda pembahasan dalam Rapat Anggota;  

b. pembentukan panitia penyelenggara Rapat Anggota;  

c. penyusunan bahan rapat;  

d. untuk memperlancar pelaksanaan Rapat Anggota, pengurus dapat 

melaksanakan pra-Rapat Anggota pada setiap kelompok anggota  

e. penetapan rancangan agenda dan tata tertib Rapat Anggota;  

f. konsep Berita Acara  dan pengambilan keputusan Rapat Anggota;  

g. buku laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas pada periode 

Tahun Buku yang bersangkutan;  

h. undangan beserta agenda, tata tertib Rapat Anggota, buku laporan 

pertanggung- jawaban pengurus dan pengawas dan rencana kerja pengurus 

dan pengawas yang wajib diterima peserta paling lambat 7 (tujuh) hari 

sebelum tanggal berlangsungnya Rapat Anggota;  

i. hal-hal yang sifatnya teknis, antara lain : gedung, ruangan, tata letak, 

akomodasi dan konsumsi.  

(5) Pengawas bertugas mempersiapkan :  

a. Laporan hasil pengawasan pada tahun buku yang lampau;  

b. Rencana kerja tahun berjalan.  

  

Pasal 12 

Rapat Anggota dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;  

  

  



 

 280 

Bagian Kedua 

Rapat Anggota Kelompok 

 

Pasal 13 

(1) Rapat Anggota dapat dilaksanakan dengan menggunakan sistem kelompok yang 

diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga/Peraturan Khusus, 

dengan ketentuan sebagai berikut:  

a. Rapat Anggota kelompok dapat dilaksanakan apabila jumlah anggota 

koperasi lebih dari 500 (lima ratus) orang.  

b. Hasil Rapat Anggota kelompok selanjutnya dibahas dalam Rapat Anggota 

paripurna.   

(2) Undangan beserta bahan disampaikan oleh pengurus kepada anggota paling 

lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal berlangsungnya Rapat Anggota kelompok;  

  

Pasal 14 

(1) Rapat Anggota kelompok, wajib dihadiri oleh pengurus dan pengawas untuk 

secara langsung menyampaikan Laporan Pertanggung Jawabannya masing - 

masing, Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja 

koperasi.  

(2) Rapat Anggota kelompok, dipimpin oleh ketua dan sekretaris kelompok atau 

anggota kelompok yang dipilih oleh Rapat Anggota kelompok.  

(3) Hasil Rapat Anggota kelompok yaitu keputusan, saran dan usul anggota 

kelompok wajib dibuat secara tertulis,   

(4) Rapat Anggota kelompok menetapkan utusan/wakil kelompok untuk menghadiri 

Rapat Anggota paripurna secara tertulis, dengan jumlah sesuai dengan yang 

ditetapkan didalam Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga koperasi.  

(5) Rapat Anggota kelompok dapat dilaksanakan apabila anggota yang hadir 

mencapai kuorum dan keputusan dinyatakan sah apabila sesuai dengan 

ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini dan/atau dalam Anggaran 

Dasar/Anggaran Rumah Tangga koperasi, serta dibuatkan berita acara rapat 

anggota kelompok dan dilampirkan daftar hadir.  

(6) Keputusan, saran dan usul kelompok, yang disertai daftar hadir Rapat Anggota 

kelompok, disampaikan oleh utusan/wakil kelompok kepada pengurus/panitia 

Rapat Anggota paripurna.  

(7) Rapat Anggota kelompok diselenggarakan selambatlambatnya 7 (tujuh) hari 

sebelum Rapat Anggota paripurna dilaksanakan.  

(8) Rapat Anggota bagi koperasi yang memiliki kantor cabang, dalam 

pelaksanaannya dapat menggunakan sistem kelompok atau perwakilan dan 

harus dihadiri oleh peserta yang berstatus sebagai anggota koperasi serta tidak 

boleh diwakilkan.  
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Bagian Ketiga 

Rapat Anggota Tertulis 

 

Pasal 15 

Rapat Anggota tertulis dapat dilaksanakan dengan sistem tertulis, jika tidak 

dimungkinkan untuk menghadirkan anggota dalam satu tempat atau hal 

lainnya,karena alasan keberadaan dan penyebaran anggota, dengan ketentuan :  

a. pengurus menyusun dan mengirimkan bahan rapat secara lengkap, jelas, dan 

mudah dimengerti oleh seluruh anggota, serta disertai dengan lembaran 

tanggapan dan atau persetujuan setiap anggota, yang dilengkapi dengan bukti  

tanda terima setiap anggota atau kelompok;  

b. kepada para anggota diberi waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak bahan 

tersebut diterima untuk memberikan jawaban dari perseorangan dengan 

menyertakan jawaban masing-masing anggota, yang disertai daftar hadir yang 

ditandatangani oleh masingmasing anggota.  

c. pengurus meneliti, membuat berita acara, dan menyusun hasil tanggapan 

anggota atau kelompok dan membuat kesimpulan;  

d. keputusan atau kesimpulan yang dibuat oleh panitia sah dan mengikat apabila 

jumlah jawaban anggota yang masuk mencapai kuorum;dan  

e. kesimpulan atau keputusan sah diterima apabila disetujui atau ditolak oleh 

sejumlah anggota yang memberikan jawaban sesuai dengan ketentuan dalam 

Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga.   

  

Bagian Keempat 

Rapat Anggota Melalui Media Elektronik 

 

Pasal 16 

Rapat Anggota dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, 

atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta saling 

melihat dan mendengar serta berpartisipasi langsung dalam Rapat Anggota, dengan 

ketentuan :  

a. Pengurus menyampaikan materi dan bahan rapat kepada setiap anggota secara 

lengkap, jelas, dan mudah dimengerti, selambat-lambatnya 7(tujuh) hari sebelum 

Rapat Anggota dilaksanakan.  

b. Persyaratan kuorum dan sahnya pengambilan keputusan Rapat Anggota adalah 

sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga/Peraturan 

Khusus Koperasi.  

c. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada hurufb di atas dihitung berdasarkan 

jumlah peserta yang mengikuti Rapat Anggota melalui media telekonferensi, 

video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya.  

d. Rapat Anggota sebagaimana dimaksud pada huruf c wajib dibuatkan risalah rapat 

yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta Rapat Anggota.    
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Pasal 17 

(1) Rapat Anggota koperasi sekunder harus dihadiri oleh wakil-wakil dari koperasi 

anggotanya yang telah mendapat mandat dari koperasinya secara tertulis;  

(2) Anggota koperasi sekunder yang belum melaksanakan Rapat Anggota Tahunan 

tidak memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan apabila hadir dalam 

Rapat Anggota Tahunan koperasi sekunder;  

(3) Rapat Anggota koperasi sekunder dapat dilaksanakan secara tertulis maupun 

melalui media elektronik.   

  

BAB VI 

KEPUTUSAN HASIL RAPAT ANGGOTA DAN PELAPORAN 

 

Pasal 18 

(1) Pengambilan keputusan dalam Rapat Anggota koperasi diatur sebagai berikut:   

a. ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat;  

b. ditetapkan berdasarkan suara terbanyak (voting) apabila tidak diperoleh 

keputusan dengan cara musyawarah.  

(2) Hak suara dalam Rapat Anggota koperasi diatur sebagai berikut:  

a. Pada koperasi primer setiap anggota mempunyai hak 1 (satu) suara;  

b. Pada koperasi sekunder diatur secara proporsional (berimbang) sesuai 

denganjumlah anggota koperasi pada koperasi primer yang bersangkutan.  

c. Anggota koperasi sekunder yang menghadiri Rapat Anggota  dan memiliki 

hak suara adalah koperasi yang telah menyelenggarakan Rapat Anggota 

Tahunan.  

(3) Keputusan hasil Rapat Anggota disusun oleh panitia dan dituangkan dalam 

bentuk Berita Acara dan Pernyataan Keputusan Rapat Anggota ditandatangani 

oleh pimpinan, sekretaris rapat dan salah satu wakil anggota;  

(4) Keputusan hasil Rapat Anggota yang bersifat strategis dan mengikat seluruh 

anggota dibuat dan dicatatkan dalam register notaris;  

(5) Pengurus menyebarluaskan hasil keputusan Rapat Anggota sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) kepada seluruh anggota;  

(6) Pengurus menetapkan kebijakan lebih lanjut untuk melaksanakan keputusan 

Rapat Anggota;  

  

Pasal 19 

Hasil keputusan Rapat Anggota dilaporkan kepada pejabat yang berwenang, paling 

lambat 1 (satu) bulan setelah tanggal pelaksanaan Rapat Anggota.  
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BAB VII 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

 

Pasal 20 

(1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap penyelenggaraan Rapat Anggota 

koperasi dilakukan secara koordinatif, integratif, terpadu, dan berkesinambungan 

oleh:  

a. Kementerian  yang membidangi koperasi di tingkat pusat.  

b. Pemerintah Daerah yang membidangi Koperasi dan UKM pada tingkat 

Provinsi/DIdan Kabupaten/kota.   

(2) Ruang lingkup pembinaan dan pengawasan meliputi:  

a. bimbingan dan konsultasi pelaksanaan Rapat Anggota.  

b. sosialisasi/pemasyarakatan/publikasi.  

c. pendampingan.  

d. monitoring dan evaluasi.  

(3) Untuk melindungi kepentingan koperasi, anggota, dan pihak ketiga, maka 

terhadap koperasi yang tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan dikenakan 

sanksi administratif sebagai berikut :  

a. Bagi koperasi yang terlambat melaksanakan Rapat Anggota Tahunan 

sebanyak 1 (satu) kali diberi surat teguran atau peringatan tertulis dari 

pejabat yang berwenang;  

b. Bagi koperasi yang terlambat melaksakan Rapat Anggota Tahunan 

sebanyak 2 (dua) kali secara berturut-turut diberi surat teguran atau 

peringatan tertulis dan ditembuskan kepada Deputi Bidang Pengawasan dan 

pihak terkait lainnya;  

c. Bagi koperasi yang tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan diberi surat 

teguran atau peringatan tertulis;  

d. Bagi koperasi yang tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan minimal 2 

(dua) kali atau lebih secara berturut-turut diberi surat peringatan tertulis dan 

surat rencana pembubaran oleh pejabat yang berwenang.  

(4) Pelantikan pengurus dan/atau pengawas tidak wajib dilakukan oleh pejabat.  

  

BAB IX 

PENUTUP 

 

Pasal 21 

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini,Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha 

Kecil dan Menengah Nomor 10/PER/M.KUKM/XII/2011 tentang Pedoman 

Penyelenggaraaan Rapat Anggota Koperasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.    
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Pasal 22 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri 

ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.  
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MENTERI KOPERASI 

DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 
REPUBLIK INDONESIA 

 
 

PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 
REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR NOMOR 10/Per/M.KUKM/VI/2016 
 

TENTANG 
PENDATAAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 

REPUBLIK INDONESIA 
 
 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas bagi Koperasi dan 
Usaha Mikro, Kecil, Menengah sehingga mampu berkontribusi 
dalam pembangunan ekonomi nasional melalui pemanfaatan 
berbagai peluang usaha yang berkembang, diperlukan pendataan 
yang akurat, terkini dan mudah diakses oleh para pihak yang 
berkepentingan; 

  b.  bahwa untuk memperoleh data Koperasi, Usaha Kecil dan 
Menengah yang akurat, terpercaya, terkini dan mudah diakses, 
perlu diwujudkan melalui pengembangan sistem informasi 
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang terintegrasi melalui 
pemanfaatan teknologi informasi; 

  c. bahwa pemanfaatan teknologi informasi sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b dilakukan melalui pengembangan sistem 
pendataan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; 

  d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri 
Koperasi dan Usaha  Kecil dan Menengah tentang Pendataan 
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502); 
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2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, 
Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4866); 

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4843); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, 
Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5404); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5149); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang 
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348); 

8. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perijinan Untuk 
Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran  Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 222); 

9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3); 

10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi 
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 8); 

11. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2015 tentang Kementerian 
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 106); 
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12. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 
Nomor 07/Per/M.KUKM/VII/2015 tentang Rencana Strategis 
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1630); 

13. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 
Nomor 08/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1527); 

14. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 
Anak Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan 
Sistem Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 1429); 

15. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 
Anak Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Penyusunan 
Data Terpilah Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi 
yang Responsif Gender (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 221); 

 
MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN 
MENENGAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENDATAAN 
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH. 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 
1. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan 

hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi 
sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar asas kekeluargaan 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang 
Perkoperasian. 

2. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha 
perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan 
Menengah. 

3. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan 
oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak 
perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi 
bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha 
Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 
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4. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang 
dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak 
perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian 
baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar 
dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan yang memenuhi 
kriteria Usaha Menengah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 
Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 

5. Pendataan adalah proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan publikasi 
data Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang dilakukan secara 
berkesinambungan dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi 
baik secara langsung dari Koperasi, UKM maupun tidak langsung melalui instansi 
pusat dan daerah dan/atau pihak yang berkepentingan. 

6. Pendataan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disebut 
Pendataan Koperasi dan UKM adalah sistem pengumpulan, pengolahan, 
penyimpanan dan publikasi data perkembangan koperasi yang dilakukan secara 
berkesinambungan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi 
baik secara langsung dari Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah maupun 
tidak langsung melalui petugas SKPD yang membidangi Koperasi dan Usaha 
Kecil, dan Menengah ditunjuk. 

7. Online Data Sistem Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah yang selanjutnya 
disebut ODS Koperasi dan UKM adalah sistem aplikasi pendataan Koperasi dan 
UKM yang dapat diakses secara online oleh para pihak yang berkepentingan yang 
ada pada SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi Koperasi dan Usaha 
Kecil dan Menengah diselenggarakan oleh Bagian Data Biro Perencanaan 
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. 

8. Hak Akses adalah kewenangan pengguna ODS Koperasi dan UKM yang diberikan 
oleh administrator ODS di dalam penggunaan ODS. 

9. Nomor Induk Koperasi adalah kombinasi angka unik yang dimiliki oleh Koperasi 
sebagai identitas koperasi. 

10. Standarisasi Koperasi adalah ukuran baku pengelolaan koperasi sebagai dasar 
penilaian kesehatan usaha dan kepatuhan koperasi dalam melaksanakan nilai dan 
prinsip koperasi. 

11. Kementerian adalah Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. 
12. Menteri adalah Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. 
13. Unit Kerja Eselon I yang selanjutnya disebut Eselon I adalah Sekretariat 

Kementerian dan Deputi di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil 
dan Menengah. 

14. Biro Perencanaan adalah unit struktural pada Kementerian Koperasi dan UKM 
yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, pengumpulan dan 
pengolahan data, penyusunan rencana dan anggaran, evaluasi dan pelaporan 
serta penyusunan peraturan perundang-undangan. 

15. Sekretaris Deputi adalah unit struktural pada setiap Deputi di Kementerian 
Koperasi dan UKM yang dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi 
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koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian 
informasi. 

16. Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disebut BLU, adalah instansi di 
lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM yang dibentuk untuk memberikan 
pelayanan kepada masyarakat tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan 
dalam melakukan kegiatarnya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. 

17. Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang 
selanjutnya disebut LLP-KUKM adalah Badan Layanan Umum yang diberi tugas 
khusus untuk melayani pemasaran produk Koperasi dan UKM. 

18. Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan 
Menengah yang selanjutnya disebut LPDB-KUKM adalah Badan Layanan Umum 
yang diberi tugas khusus untuk mengelola dana bergulir bagi kepentingan 
pengembangan usaha Koperasi dan UKM. 

19. Bagian Data adalah unit struktural pada Kementerian Koperasi dan UKM yang 
bertugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data, pengelolaan sistem 
dan jaringan data, serta penyajian data dan informasi. 

20. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 
perangkat daerah pada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota yang 
membidangi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 

 
BAB II 

TUJUAN, SASARAN, MANFAAT DAN RUANG LINGKUP 
 

Bagian Kesatu  
Tujuan 

 
Pasal 2 

Peraturan Menteri mengenai Pendataan Koperasi dan UKM bertujuan untuk: 
a. memberikan acuan dan pemahaman yang sama mensinergikan kegiatan 

pengumpulan data Koperasi dan UKM oleh seluruh unit/satuan kerja pada 
Kementerian serta SKPD yang terintegrasi dalam suatu sistem pendataan agar 
lebih tertib, efektif dan efisien; dan 

b. mewujudkan basis data sehingga dapat tercipta tata kelola data Koperasi dan UKM 
yang terpadu dan menghasilkan data yang berkualitas, lengkap dan akurat serta 
representatif untuk memenuhi kebutuhan Kementerian dan pemangku 
kepentingan lainnya. 
 

Bagian Kedua 
Sasaran 

 
Pasal 3 

Sasaran pendataan koperasi dan UKM adalah: 
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a. terselenggaranya kegiatan pengumpulan data secara langsung dari koperasi dan 
UKM dan/atau tidak langsung melalui instansi pemerintah pusat dan daerah serta 
pihak yang berkepentingan dengan memanfaatkan ODS; 

b. terselenggaranya kegiatan penyimpanan, pengolahan dan penyajian data serta 
informasi perkembangan koperasi dan UKM yang mudah diakses oleh para pihak 
yang berkepentingan dalam meningkatkan kualitas dan kemampuan koperasi dan 
UKM; dan 

c. berkembangnya kualitas serta kemampuan koperasi dan UKM dalam upaya 
memberi manfaat yang lebih besar bagi kepentingan anggota dan masyarakat 
secara sehat, mandiri, dan berdaya saing tinggi. 

 
Bagian Ketiga 

Manfaat 
 

Pasal 4 
Manfaat pendataan Koperasi dan UKM adalah: 
a. meningkatkan efisiensi dan objektivitas pengumpulan data Koperasi dan UKM 

yang tersebar di seluruh Indonesia dalam satu pintu melalui Kementerian;  dan 
b. untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program/kegiatan di 

bidang pemberdayaan Koperasi dan UKM. 
 

Bagian Keempat 
Ruang Lingkup 

 
Pasal 5 

Ruang lingkup Pendataan Koperasi dan UKM meliputi: 
a. sumber data; 
b. pendataan Koperasi dan UKM; 
c. pengelolaan data; 
d. pembiayaan; dan 
e. pengendalian dan pelaporan.. 
 

BAB III 
SUMBER DATA 

 
Pasal 6 

(1) Data Koperasi diperoleh dari Unit Kerja Eselon I/BLU, SKPD 
Propinsi/Kabupaten/Kota, Dewan Koperasi Indonesia dan Koperasi. 

(2) Data Usaha Mikro berasal dari Camat. 
(3) Data Usaha Kecil dan Usaha Menengah diperoleh dari Unit Kerja Eselon I/BLU, 

SKPD Propinsi/Kabupaten/ Kota, Dewan Koperasi Indonesia, Asosiasi  UKM, 
dan/atau kementerian/lembaga lain. 
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BAB IV 
PENDATAAN KOPERASI DAN UKM 

 
Pasal 7 

(1) Pendataan dan pemutakhiran data Koperasi dan UKM dilaksanakan oleh 
Kementerian berdasarkan data yang disampaikan oleh SKPD 
Provinsi/kabupaten/kota. 

(2) SKPD Provinsi/kabupaten/kota melaporkan hasil pendataan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) kepada Kementerian. 

(3) Hasil pendataan dan rekapitulasi data digunakan sebagai data terpadu. 
(4) Pendataan Koperasi dan UKM dilakukan dengan menggunakan teknologi 

informasi yang memadai dan mengikuti perkembangan teknologi informasi terkini. 
 

Pasal 8 
(1) Pendataan oleh Kementerian dilaksanakan oleh Unit Kerja Eselon I/BLU yang 

dikoordinasikan oleh Sekretariat Kementerian. 
(2) Pendataan oleh SKPD Propinsi/kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 7 ayat (1) dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk pada unit tertentu yang 
telah ditetapkan sebagai penanggung jawab data. 

(3) Petugas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu aparat SKPD 
Propinsi/kabupaten/kota. 

(4) Setiap instansi pemerintah pusat dan daerah diwajibkan melaksanakan 
pengembangan sumber daya manusia yang menangani pendataan Koperasi dan 
UKM di instansi masing-masing. 

 
Pasal 9 

(1) Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilaksanakan secara 
berkesinambungan dan dilakukan pemutakhiran data setiap saat, paling sedikit 1 
(satu) tahun sekali.  

(2) Pelaksanaan pendataan sebagaimana dalam Pasal 8 menggunakan instrumen 
pendataan yang bentuk dan tata caranya ditetapkan oleh Kementerian. 

(3) Pelaksanaan pendataan Koperasi dan UKM harus didukung dengan ketersediaan 
infrastruktur dan sumber daya manusia yang memadai. 

 
BAB V 

PENGELOLAAN DATA 
 

Pasal 10 
Pengelolaan Data Koperasi dan UKM dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai 
berikut: 
a. spesifik, yaitu data yang menggambarkan secara khusus indikator Koperasi dan 

UKM; 
b. lengkap dan akurat, yaitu data yang terkumpul harus lengkap (sesuai dengan 

format yang tersedia) dan akurat (sesuai dengan kondisi riil yang ada di lapangan); 
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c. akuntabel, yaitu data yang dikumpulkan tersebut harus dapat 
dipertanggungjawabkan; 

d. rapi, yaitu data yang dikumpulkan tersebut dibuat satu tabel secara rapi baik 
secara penulisan maupun isi data, harus sesuai dengan petunjuk pengisian; 

e. terpadu (integrated), yaitu data yang dikumpulkan melibatkan unit kerja 
Kementerian dan SKPD dan akan dipergunakan untuk berbagai pengambilan 
kebijakan yang dilaksanakan oleh Kementerian, SKPD dan para pemangku 
kepentingan yang terkait; dan 

f. berkelanjutan, yaitu pelaksanaan pendataan Koperasi dan UKM dilakukan secara 
berkesinambungan atau secara terus menerus agar data tersebut selalu valid, 
akurat, relevan, konsisten dan terbaru. 

 
Pasal 11 

(1) Tahapan pengelolaan data Koperasi dan UKM meliputi: 
a. pengolahan data; 
b. analisis data; 
c. penyimpanan data; dan 
d. penyajian data. 

(2) Pengelolaan data Koperasi dan UKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan oleh: 
a. SKPD propinsi/kabupaten/kota untuk data Koperasi dan UKM 

dipropinsi/kabupaten/kota lingkup wilayah kewenangannya; dan 
b. Kementerian untuk data Koperasi dan UKM lingkup nasional. 

 
Pasal 12 

Pengolahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a meliputi 
memasukkan data, mengoreksi, mengelompokkan, dan tabulasi data. 
 

Pasal 13 
Analisis data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b meliputi meneliti, 
memeriksa, mempelajari, membandingkan data hasil pengolahan dan membuat 
penafsiran yang mudah dibaca dan dimengerti. 
 

Pasal 14 
(1) Penyimpanan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c 

dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti dalam bentuk file, buku, 
dokumentasi, rekaman, Compact Disc, atau media berbasis teknologi informasi 
lainnya. 

(2) Data yang tersimpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses oleh 
pihak yang berkepentingan dalam rangka pembangunan di bidang Koperasi dan 
UKM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 
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Pasal 15 
(1) Penyajian data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d dapat 

ditampilkan dengan menggunakan media cetak dan/atau media elektronik sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Penyajian data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 1 (satu) 
tahun sekali. 

 
BAB VI 

NOMOR INDUK KOPERASI 
 

Bagian Kesatu 
Sertifikat Nomor Induk Koperasi 

 
Pasal 16 

Nomor Induk Koperasi diberikan dalam bentuk Sertifikat Nomor Induk Koperasi yang 
dilengkapi dengan QR Code, kelompok jenis dan skala usaha serta peringkat koperasi. 
 

Bagian Kedua 
Maksud dan Tujuan Pemberian Sertifikat 

 
Pasal 17 

(1) Pemberian sertifikat Nomor Induk Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
16 dilakukan dengan maksud: 
a. menertibkan kegiatan usaha koperasi untuk meningkatkan kepercayaan 

masyarakat dan pemangku kepentingan terhadap koperasi; dan 
b. memudahkan pelayanan kebutuhan informasi tentang kualitas dan 

kemampuan koperasi. 
(2) Pemberian sertifikat Nomor Induk Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

16 dilakukan dengan tujuan: 
a. mengidentifikasi kesehatan usaha dan kepatuhan koperasi dalam 

melaksanakan nilai dan prinsip koperasi; 
b. memudahkan monitoring, evaluasi dan pengembangan koperasi secara 

terarah dan tepat sasaran melalui program peningkatan daya saing maupun 
penguatan kelembagaan koperasi; dan 

c. mendorong terwujudnya kerjasama antar koperasi maupun dengan badan 
usaha lainnya (BUMN, BUMD, dan Swasta) dengan prinsip saling memperkuat 
dan menguntungkan. 
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Bagian Ketiga 
Fungsi dan Kegunaan Sertifikat 

 
Pasal 18 

(1) Sertifikat Nomor Induk Koperasi yang diberikan kepada Koperasi berfungsi: 
a. memberikan kepastian keberadaan Koperasi secara legal sebagai badan 

hukum; 
b. memastikan koperasi masih aktif secara kelembagaan maupun usaha; dan 
c. meningkatkan kepercayaan masyarakat dan para pihak yang bermitra 

terhadap Koperasi. 
(2) Sertifikat Nomor Induk Koperasi digunakan terutama untuk: 

a. klasifikasi Koperasi berdasarkan jenis dan skala usaha Koperasi; 
b. pemeringkatan Koperasi berdasarkan kesehatan usaha dan kepatuhan 

terhadap nilai dan prinsip Koperasi; 
c. pemberian rekomendasi atas usulan program- program Pemerintah dan 

Daerah sesuai dengan klasifikasi dan peringkat koperasi; 
d. permohonan kredit perbankan dan lembaga non bank; 
e. permohonan penjaminan kredit; 
f. permohonan ijin usaha baru; 
g. permohonan keikutsertaan dalam pemeran dan promosi dagang; dan 
h. kegunaan lain yang memerlukan kepastian keberadaan Koperasi dari segi 

legalitas badan hukum dan usahanya. 
 

Bagian Keempat 
Mekanisme Pemberian Sertifikat 

 
Pasal 19 

(1) Setiap Koperasi dapat mengajukan permohonan Sertifikat Nomor Induk Koperasi 
dan QR Code dengan cara off-line maupun on-line. 

(2) Permohonan dengan cara off-line dilakukan melalui SKPD yang membidangi 
Koperasi dan UKM setempat dengan tembusan kepada Sekretaris Kementerian 
Koperasi dan UKM. 

(3) Permohonan dengan cara on-line dapat dilakukan melalui portal 
www.depkop.go.id. 

(4) SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap permohonan 
dengan cara on-line sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 

(5) Permohonan diajukan dengan melampirkan identitas kelembagaan dan usaha 
Koperasi dengan menggunakan formulir yang telah disediakan. 

(6) Sertifikat Nomor Induk Koperasi dan QR Code diberikan setelah diadakan verifikasi 
terhadap Koperasi yang bersangkutan oleh petugas yang ditunjuk. 
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Bagian Kelima 
Penghargaan dan Sanksi 

 
Pasal 20 

(1) Koperasi yang telah mendapatkan sertifikat Nomor Induk Koperasi dan QR Code 
diperingkat kesehatan usaha dan kepatuhannya terhadap penerapan nilai dan 
prinsip koperasi untuk mendapatkan prioritas pelayanan dari Pemerintah, 
Pemerintah Daerah maupun lembaga usaha yang berkepentingan dengan 
koperasi. 

(2) Pemerintah Daerah yang memiliki data Koperasi yang baik dari aspek kelengkapan 
data dan kualitas data dapat diberikan penghargaan dari Pemerintah. 

(3) Koperasi yang belum mempunyai Sertifikat Nomor Induk Koperasi dan QR Code 
tidak berhak mendapat prioritas pelayanan dari pemerintah, Pemerintah Daerah 
maupun lembaga usaha yang berkepentingan dengan Koperasi. 

 
BAB VII 

PEMBIAYAAN 
 

Pasal 21 
(1) Untuk menjamin kelancaran pelaksanaan pendataan koperasi dan UKM, setiap 

instansi pemerintah pusat dan daerah mengalokasikan dukungan kegiatan, 
anggaran dan sumber daya manusia secara khusus. 

(2) Pendataan dan pengelolaan data Koperasi dan UKM yang diselenggarakan oleh 
Kementerian bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 

(3) Pendataan dan pengelolaan data Koperasi dan UKM yang diselenggarakan oleh 
pemerintahan provinsi/ kabupaten/kota bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota. 

 
BAB VIII 

PENGENDALIAN DAN PELAPORAN 
 

Pasal 22 
(1) Pengendalian infrastruktur sistem jaringan dilaksanakan oleh Sekretariat 

Kementerian Koperasi dan UKM Cq Bagian Data Biro Perencanaan. 
(2) Pengendalian hak akses, data referensi, sinkronisasi, verifikasi dan validasi serta 

integrasi data Koperasi dan UKM dilaksanakan oleh Bagian Data. 
 

Pasal 23 
(1) Setiap unit, institusi, dan/atau pihak lain yang diberi hak akses penggunaan data 

Koperasi dan UKM wajib menjaga kerahasiaan dan keamanan data. 
(2) Setiap pelanggaran terhadap kerahasiaan dan keamanan data sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang- undangan. 
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(3) Sekretariat Kementerian dan unit Eselon I melakukan koordinasi dan konsolidasi 
dalam rangka mewujudkan target capaian data Koperasi dan UKM dari sisi 
kuantitas maupun kualitas. 

(4) Seluruh unit Eselon I melakukan evaluasi secara berkala untuk perbaikan sistem 
data Koperasi dan UKM dan proses bisnisnya. 

 
Pasal 24 

(1) SKPD Propinsi/Kabupaten/Kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan 
kebijakan, program dan pendataan dan pengelolaan data Koperasi dan UKM 
kepada Kementerian. 

(2) Laporan pendataan dan pengelolaan data dilaksanakan setiap tahun 
(3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 

Pasal 25 
Sekretaris Kementerian melaporkan secara berkala hasil pelaksanaan pengelolaan 
data Koperasi dan UKM kepada Menteri. 
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BAB IX 
KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 26 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. 
 
Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 29 Juni 2016 
 
MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK 
INDONESIA, 

 
 
 
 

 AAGN. PUSPAYOGA 
  

Diundangkan di Jakarta pada 
tanggal 18 Juli 2016 
 
DIREKTUR JENDERAL 
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK 
INDONESIA 
 
 
 
WIDODO EKATJAHJANA 
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MENTERI KOPERASI 
DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 

REPUBLIK INDONESIA 
  
 

PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 
REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR : 11/PER/M.KUKM/XII/2017 
TENTANG 

 
 
 

PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN 
SYARIAH OLEH KOPERASI 

 
 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 

REPUBLIK INDONESIA, 
 
 

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi 
masyarakat untuk melaksanakan usaha produktif, perlu 
dilakukan pengembangan usaha simpan pinjam dan 
pembiayaan syariah yang profesional dan berdaya saing; 

b. bahwa untuk efektivitas pelaksanaan pengembangan usaha 
simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi, 
Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 
Nomor 16/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan 
Kegiatan Usaha Simpan Pinjam  dan Pembiayaan Syariah oleh 
Koperasi perlu dilakukan penyempurnaan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri 
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Pelaksanaan 
Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh 
Koperasi. 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502); 

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  2004  Nomor 
159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4459); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan 
Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5255); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga 
Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5394); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang 
Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan 
Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 8, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3540); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang 
Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 24, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3549); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang 
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam  oleh Koperasi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal 
Penyertaan Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1998 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3744); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang 
Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
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Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4667); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang 
Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5508); 

12. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan 
Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja Kerja (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun  2014  Nomor 339); 

13. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi 
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 8); 

14. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2015 tentang 
Kementerian Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  2015 Nomor 
106); 

15. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 
Nomor 10/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Kelembagaan 
Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 1489); 

16. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 
Nomor 11/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Pemupukan Modal  Penyertaan  pada Koperasi 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1490); 

17. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 
Nomor 15/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan 
Pinjam oleh Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 1494) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Koperasi    dan    Usaha    Kecil    dan    
Menengah    Nomor 02/PER/M.KUKM/II/2017  tentang  
Perubahan atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil 
dan Menengah Nomor 15/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang 
Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 257); 

18. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 
Nomor 17/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Pengawasan 
Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 1496); 

19. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 
Nomor 15/PER/M.KUKM/XII/2016 tentang Uraian Tugas 
Pejabat Struktural di Lingkungan Kementerian Koperasi dan 
Usaha Kecil dan Menengah (Berita  Negara  Republik   
Indonesia   Tahun   2016 Nomor 1918); 
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20. Surat Keputusan Majelis Ulama Indonesia Nomor Kep- 
754/MUI/II/1999  tentang  Pembentukan  Dewan  Syariah 
Nasional Majelis Ulama Indonesia. 

 
MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN 
MENENGAH TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA 
SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH OLEH 
KOPERASI. 

 
BAB I KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 
1. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan 

hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi 
sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas 
kekeluargaan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 
Tahun 1992 tentang Perkoperasian. 

2. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah yang selanjutnya disingkat 
KSPPS adalah Koperasi yang kegiatan usaha simpan, pinjam dan pembiayaan 
sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infak, sedekah, dan wakaf. 

3. Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi yang selanjutnya disebut 
USPPS Koperasi adalah unit usaha Koperasi yang bergerak di bidang usaha 
simpan, pinjam dan pembiayaan sesuai prinsip  syariah,  termasuk mengelola 
zakat, infak, sedekah, dan wakaf sebagai bagian dari kegiatan usaha Koperasi 
yang bersangkutan. 

4. KSPPS Primer adalah KSPPS yang didirikan oleh dan beranggotakan orang 
seorang. 

5. Koperasi Simpan Pinjam yang selanjutnya disingkat KSP adalah Koperasi yang 
melaksanakan kegiatan usahanya hanya usaha simpan pinjam. 

6. Unit Simpan Pinjam Koperasi yang selanjutnya disebut USP Koperasi adalah unit 
usaha Koperasi yang bergerak  di bidang usaha simpan pinjam sebagai bagian 
dari kegiatan usaha Koperasi yang bersangkutan. 

7. KSPPS Sekunder adalah KSPPS yang didirikan oleh dan beranggotakan 
Koperasi yang melaksanakan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah. 

8. USPPS Koperasi Sekunder adalah Unit Simpan  Pinjam dan Pembiayaan 
Syariah Koperasi Sekunder. 

9. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan usaha Koperasi 
berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama 
Indonesia. 

10. Pengurus adalah anggota Koperasi yang diangkat dan dipilih dalam rapat 
anggota untuk mengurus organisasi dan usaha Koperasi. 

11. Pengawas adalah anggota Koperasi yang diangkat dan dipilih dalam rapat 
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anggota untuk mengawasi pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan 
Koperasi. 

12. Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang dipilih melalui keputusan rapat 
anggota yang menjalankan tugas dan fungsi sebagai pengawas syariah. 

13. Pengelola adalah anggota Koperasi dan/atau  pihak ketiga yang diangkat oleh 
Pengurus dan diberi  wewenang untuk mengelola usaha simpan pinjam dan 
pembiayaan syariah. 

14. Kekeluargaan Semenda adalah satu pertalian kekeluargaan karena perkawinan 
yaitu pertalian antara salah seorang dari suami isteri dan keluarga sebagai 
orangtua, anak, mertua, besan, menantu, suami, isteri, saudara kandung atau 
ipar. 

15. Anggota Koperasi yang selanjutnya disebut Anggota adalah pemilik sekaligus 
pengguna jasa Koperasi dan tercatat dalam buku daftar anggota. 

16. Calon  Anggota  adalah  orang  perorangan/Koperasi  yang telah melunasi 
pembayaran simpanan pokok kepada koperasinya, tetapi secara formal belum 
sepenuhnya melengkapi persyaratan administratif, antara lain belum 
menandatangani buku daftar anggota. 

17. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota, 
Koperasi lain, dan/atau anggotanya kepada Koperasi dalam bentuk simpanan 
dan tabungan. 

18. Simpanan Pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib 
dibayarkan kepada Koperasi pada saat masuk menjadi anggota, yang tidak 
dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota. 

19. Simpanan Wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang 
wajib dibayar anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu, 
yang tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi 
anggota. 

20. Tabungan Koperasi adalah Simpanan di Koperasi yang penyetorannya dilakukan 
berangsur-angsur dan penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat 
tertentu yang disepakati antara penabung dengan Koperasi yang bersangkutan 
dengan  menggunakan  buku tabungan koperasi. 

21. Simpanan Berjangka adalah Simpanan pada Koperasi yang penyetorannya 
dilakukan sekali dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu 
menurut perjanjian antara penyimpan dengan Koperasi yang bersangkutan. 

22. Pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang berdasarkan persetujuan 
atau kesepakatan pinjam meminjam antara Koperasi dengan pihak lain yang 
mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu 
tertentu tanpa imbalan. 

23. Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan 
itu berupa: 
a. transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah; 
b. transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah, sewa-menyewa yang diakhiri 

dengan perpindahan kepemilikan dalam bentuk ijarah muntahiya bit tamlik, 
sewa-menyewa atas manfaat suatu barang dan/atau jasa dalam bentuk 
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ijarah maushufah fi zimmah dan sewa-menyewa atas manfaat dari transaksi 
multi jasa dalam bentuk ijarah dan kafalah; 

c. transaksi jual beli  dalam  bentuk  piutang  murabahah, salam, istishna dan 
musyarokah mutanaqishoh; dan 

d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh atau dengan 
pemeliharaan jaminan dalam bentuk rahn. 

24. Dana Cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan hasil 
usaha setelah pajak yang dimaksudkan untuk memupuk modal sendiri dan 
menutup kerugian Koperasi bila diperlukan. 

25. Modal Sendiri KSPPS adalah jumlah Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, dan 
Dana Cadangan yang disisihkan dari sisa hasil usaha dan hibah. 

26. Modal USPPS Koperasi adalah modal tetap USPPS Koperasi dan hibah yang 
ditempatkan oleh Koperasi pada USPPS Koperasi, modal tidak tetap tambahan 
dari Koperasi yang bersangkutan, dan Dana Cadangan yang disisihkan dari hasil 
usaha USPPS Koperasi. 

27. Modal Kerja adalah dana yang harus tersedia untuk kelancaran usaha dan 
merupakan  dana  yang ditanamkan dalam aktiva lancar. 

28. Modal Usaha adalah dana yang harus tersedia untuk usaha dan merupakan 
dana yang tertanam dalam bentuk aktiva lancar maupun aktiva tetap. 

29. Modal Penyertaan adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai 
dengan uang yang ditanamkan oleh pemodal, untuk menambah dan memperkuat 
struktur permodalan Koperasi dalam meningkatkan kegiatan usaha Koperasi. 

30. Aset adalah kekayaan yang dimiliki dan dikelola Koperasi untuk menjalankan 
operasional usaha dalam bentuk harta lancar dan atau harta tetap. 

31. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan 
menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. 

32. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang 
berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, 
menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau 
menyebarkan informasi elektronik. 

33. Kantor Cabang adalah perwakilan kantor pusat yang menjalankan kegiatan 
usaha menghimpun dan menyalurkan dana serta memiliki kewenangan 
memutuskan pemberian pinjaman dan pembiayaan syariah. 

34. Kantor Cabang Pembantu adalah perwakilan Kantor Cabang yang berfungsi 
menjalankan kegiatan usaha menghimpun dan menyalurkan dana serta memiliki 
kewenangan menerima permohonan pinjaman dan pembiayaan syariah tetapi 
tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan pemberian pinjaman  dan 
pembiayaan syariah. 

35. Kantor Kas adalah perwakilan Kantor Cabang atau Kantor Cabang Pembantu 
yang berfungsi menjalankan layanan transaksi tunai penerimaan dan 
pembayaran usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah. 

36. Standar Operasional Manajemen adalah struktur tugas, prosedur kerja, sistem 
manajemen dan standar kerja  yang dijadikan panduan bagi pihak manajemen 
KSPPS dan USPPS Koperasi dalam memberikan pelayanan terbaik bagi 
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anggota, calon anggota, Koperasi lain dan/atau anggotanya. 
37. Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian instruksi tertulis yang 

dibakukan mengenai beberapa proses penyelenggaraan kegiatan usaha simpan 
pinjam dan pembiayaan syariah yang berisi cara melakukan pekerjaan, waktu 
pelaksanaan, tempat pelaksanaan dan Pengurus atau Pengelola Koperasi yang 
berperan dalam suatu kegiatan. 

38. Pembinaan Koperasi adalah upaya yang dilakukan Pemerintah untuk 
menciptakan dan mengembangkan iklim yang kondusif yang mendorong 
pemasyarakatan koperasi melalui pemberian bimbingan, kemudahan,  dan 
perlindungan kepada Koperasi. 

39. Pengawasan Koperasi adalah upaya yang dilakukan oleh Pengawas Koperasi, 
Dewan Pengawas Syariah, pemerintah, gerakan Koperasi, dan masyarakat, agar 
organisasi dan usaha KSPPS dan USPPS Koperasi diselenggarakan dengan 
baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

40. Kesehatan KSPPS dan USPPS Koperasi adalah kondisi kinerja usaha, keuangan 
dan manajemen Koperasi. 

41. Akad adalah kesepakatan tertulis antara KSPPS atau USPPS Koperasi dan 
pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak 
sesuai dengan prinsip syariah. 

42. Hibah adalah akad pemberian dana, barang dan/atau  jasa yang tidak perlu 
kembali. 

43. Ijarah adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau 
manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti 
dengan pemindahan kepemilikan barang itu. 

44. Ijarah Muntahiya Bittamlik yang selanjutnya disingkat IMBT adalah akad 
penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu 
barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan 
kepemilikan barang. 

45. Ijarah Maushufah Fi Zimmah yang selanjutnya disingkat IMFZ adalah akad sewa-
menyewa atas manfaat suatu barang dan/atau jasa yang pada saat akad hanya 
disebutkan sifat-sifat dan spesifikasinya (kuantitas dan kuaIitas). 

46. Istishna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang 
tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara 
pemesan  atau pembeli (mustashni’) dan penjual atau pembuat (shani’). 

47. Mudharabah adalah akad atau sistem kerjasama dimana seseorang 
menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk dikelola dengan ketentuan 
bahwa keuntungan yang diperoleh (dari hasil pengelolaan tersebut) dibagi antara 
kedua pihak sesuai dengan nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian 
ditanggung oleh shahib al mal sepanjang tidak ada kelalaian dari mudharib. 

48. Murabahah adalah akad jual beli suatu barang dengan menegaskan harga 
belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih 
sebagai keuntungan yang disepakati. 

49. Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu 
usaha tertentu, di mana masing- masing pihak memberikan kontribusi dana 
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(modal) dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang 
disepakati atau proporsional, dan risiko (kerugian) akan ditanggung bersama 
secara proporsional. 

50. Qardh adalah akad pinjaman dana kepada anggota Koperasi dengan ketentuan 
bahwa  anggota  Koperasi wajib mengembalikan dana yang  diterimanya  pada  
waktu yang telah disepakati. 

51. Salam adalah akad pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan 
pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu yang 
disepakati. 

52. Wadiah adalah akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai 
barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk 
menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang. 

53. Wakalah adalah akad pemberian  kuasa  kepada penerima kuasa untuk 
melaksanakan suatu tugas atas nama pemberi kuasa. 

54. Ju’alah adalah janji atau komitmen (iltizam) untuk memberikan imbalan tertentu 
atas pencapaian hasil (natijah) yang ditentukan dari suatu pekerjaan. 

55. Ujrah adalah pembayaran atas pelayanan pemindahan hak guna (manfaat) suatu 
barang/jasa. 

56. Kafalah adalah akad jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafiil) kepada 
pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban atau tanggungan pihak kedua (makfuul 
‘anhu, ashil). 

57. Hawalah adalah akad pengalihan utang dari satu pihak yang berutang kepada  
pihak  lain  yang  wajib menanggung (membayar)-nya. 

58. Rahn adalah Pinjaman dengan memberikan barang yang terjamin dan dikenakan 
biaya sekedar pengganti pemeliharaan dan perawatan. 

59. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan 
usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat 
Islam. 

60. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar 
zakat untuk kemaslahatan umum. 

61. Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau 
badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. 

62. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan 
sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka 
waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau 
kesejahteraan umum menurut syariah. 

63. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
Koperasi. 
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BAB II 
KELEMBAGAAN USAHA SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH 

 
Bagian Kesatu 

Umum 
 

Pasal 2 
(1) Usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah hanya dapat dilaksanakan oleh: 

a. KSPPS; dan 
b. USPPS Koperasi. 

(2) Pengesahan akta pendirian Koperasi yang melaksanakan usaha simpan pinjam 
dan pembiayaan syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan 
menerbitkan keputusan pengesahan akta pendirian Koperasi oleh Menteri. 

(3) Koperasi yang melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan 
syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah. 

(4) KSP dilarang membentuk USPPS Koperasi. 
(5) Koperasi yang membentuk USPPS Koperasi dilarang membentuk dan/atau 

memiliki USP Koperasi. 
(6) USPPS Koperasi wajib dikelola secara terpisah dengan unit usaha lainnya. 
(7) Koperasi wajib memasang lambang atau logo gerakan koperasi pada papan 

nama di kantor pusat dan setiap kantor Jaringan Pelayanan. 
(8) Koperasi yang melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan 

syariah memiliki visi, misi dan tujuan yang diarahkan untuk memenuhi aspirasi 
dan kebutuhan ekonomi anggota sehingga tumbuh menjadi kuat, sehat, mandiri 
dan tangguh. 

 
Bagian Kedua 

Pendirian KSPPS 
 

Pasal 3 
(1) KSPPS dapat berbentuk KSPPS Primer atau KSPPS Sekunder. 
(2) Pendirian KSPPS dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan dengan memperhatikan kepentingan ekonomi yang sama dan manfaat 
bagi Anggota serta kelayakan usaha. 

(3) KSPPS Primer dibentuk dan didirikan oleh paling sedikit 20 (dua puluh) orang 
yang mempunyai kegiatan dan kepentingan ekonomi yang sama. 

(4) KSPPS Sekunder dibentuk dan didirikan oleh paling sedikit 3 (tiga) badan hukum 
Koperasi yang melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan 
syariah. 
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Bagian Ketiga 
Pembentukan USPPS Koperasi 

 
Pasal 4 

(1) USPPS Koperasi dapat dibentuk oleh Koperasi Primer dan Koperasi Sekunder. 
(2) USPPS Koperasi Sekunder beranggotakan Koperasi yang melaksanakan usaha 

simpan pinjam dan pembiayaan syariah. 
(3) Pembentukan USPPS Koperasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 

peraturan  perundang-undangan dengan memperhatikan kepentingan ekonomi 
yang sama dan manfaat bagi Anggota serta kelayakan usaha. 

(4) Koperasi yang melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan 
syariah wajib memperoleh pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri. 

(5) Koperasi yang telah memperoleh pengesahan sebagai badan hukum tetapi 
belum mencantumkan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah 
dalam anggaran dasarnya, apabila melakukan kegiatan usaha simpan pinjam 
dan pembiayaan syariah wajib mengajukan permohonan pengesahan perubahan 
anggaran dasar dengan mencantumkan usaha simpan pinjam dan pembiayaan 
syariah di dalam anggaran dasar tersebut kepada pejabat yang berwenang. 

(6) Koperasi yang telah memperoleh pengesahan sebagai badan hukum dan telah 
mencantumkan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah di dalam 
anggaran dasarnya, wajib melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam dan 
pembiayaan syariah paling lambat 1 (satu) tahun. 

(7) Koperasi yang membentuk USPPS Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) dan ayat (4) wajib memperoleh izin usaha simpan pinjam dan pembiayaan 
syariah  sebelum melaksanakan kegiatan usaha. 

(8) USPPS Koperasi yang telah mencapai Aset paling sedikit Rp5.000.000.000,00 
(lima miliar rupiah) dapat berubah menjadi KSPPS. 

 
Bagian Keempat 

Perubahan KSP atau USP Koperasi 
 

Pasal 5 
(1) KSP atau USP Koperasi dapat mengubah kegiatan usahanya menjadi usaha 

simpan pinjam dan pembiayaan syariah dengan persetujuan rapat anggota. 
(2) KSP atau USP Koperasi yang telah mendapatkan persetujuan rapat anggota 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melaksanakan transisi kegiatan 
usaha berdasarkan Prinsip Syariah paling lama 2 (dua) tahun sebelum 
perubahan anggaran dasar. 

(3) Perubahan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
melalui perubahan anggaran dasar yang mencantumkan usaha simpan pinjam 
dan pembiayaan syariah dan wajib diajukan kepada Menteri untuk memperoleh 
pengesahan. 

(4) KSP atau USP Koperasi setelah melaksanakan perubahan anggaran dasar 
menjadi KSPPS atau USPPS Koperasi, sebagaimana disebut pada ayat (2) wajib 
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melaksanakan dan mematuhi Prinsip Syariah. 
(5) Setelah perubahan anggaran dasar disetujui oleh  Menteri, KSPPS atau USPPS 

Koperasi harus menyelesaikan perubahan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip 
Syariah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. 

(6) KSPPS atau USPPS Koperasi dan KSP atau USP Koperasi yang telah 
mengubah kegiatan  usaha  menjadi  berdasarkan Prinsip  Syariah  tidak  dapat  
berubah  kembali menjadi KSP atau USP Koperasi. 

 
Bagian Kelima 

Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah 
 

Pasal 6 
(1) KSPPS atau USPPS Koperasi wajib memiliki izin usaha simpan pinjam dan 

pembiayaan syariah. 
(2) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama Koperasi 

menjalankan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah. 
(3) Penerbitan izin usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut: 
a. bupati atau walikota menerbitkan izin usaha KSPPS atau USPPS Koperasi 

yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) daerah kabupaten atau kota; 
b. gubernur menerbitkan izin usaha KSPPS atau USPPS Koperasi yang 

wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten atau kota dalam 1 (satu) 
daerah provinsi; dan 

c. Menteri menerbitkan izin usaha KSPPS atau USPPS Koperasi yang wilayah 
keanggotaannya lintas daerah provinsi. 

(4) Menteri mendelegasikan kewenangan penerbitan izin usaha simpan pinjam dan 
pembiayaan syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c kepada Deputi 
Bidang Kelembagaan. 

(5) Setiap terjadi perubahan data nama Koperasi, dan/atau nama Pengurus, 
dan/atau domisili, Pengurus Koperasi wajib mengajukan surat permohonan 
perubahan  data izin usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah kepada 
pejabat yang menerbitkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 

(6) Dalam hal surat izin usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah hilang atau 
rusak, atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pengurus 
Koperasi wajib mengajukan permohonan penggantian izin usaha simpan pinjam 
dan pembiayaan syariah kepada pejabat yang menerbitkan izin sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3). 

(7) Setiap Koperasi yang mengajukan permohonan izin usaha simpan pinjam dan 
pembiayaan syariah, perubahan, dan/atau penggantian izin yang hilang atau 
rusak tidak dikenakan biaya atau retribusi. 
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Bagian Keenam 
Persyaratan Pendirian KSPPS, Pembentukan USPPS Koperasi dan Perubahan 

KSP atau USP Koperasi menjadi KSPPS atau USPPS Koperasi 
 

Pasal 7 
Dalam pengajuan permohonan pendirian KSPPS, pembentukan USPPS Koperasi 
dan perubahan KSP atau USP Koperasi menjadi KSPPS atau USPPS Koperasi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 wajib memenuhi 
persyaratan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut: 
a. bukti kepemilikan Modal Sendiri bagi pendirian KSPPS dan Modal Tetap bagi 

pembentukan USPPS Koperasi berupa rekening pada bank syariah atas nama 
Pengurus Koperasi; 

b. bukti kepemilikan Modal Sendiri bagi perubahan KSP menjadi KSPPS berupa 
rekening pada bank syariah atas nama Koperasi; 

c. bukti kepemilikan Modal Tetap bagi perubahan USP Koperasi menjadi USPPS 
Koperasi berupa rekening pada bank syariah atas nama Koperasi; 

d. rencana kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun, yang menjelaskan hal sebagai berikut: 
1. rencana permodalan, terdiri atas: 

a) rencana penghimpunan Modal Sendiri bagi KSPPS serta Modal Tetap 
bagi USPPS Koperasi; 

b) rencana Modal Penyertaan; dan 
c) rencana modal lainnya. 

2. rencana  kegiatan usaha, terdiri atas: 
a) unit kegiatan sosial (maal) 

1) rencana penghimpunan dana Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf 
(ziswaf); 

2) rencana pengelolaan dana Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf 
(ziswaf); dan 

3) rencana penyaluran dan pendayagunaan dana Zakat, Infak, 
Sedekah dan Wakaf (ziswaf). 

b) unit kegiatan bisnis (tamwil) 
1) rencana penghimpunan dana dan akad produk; 
2) rencana penyaluran dana dan akad produk; dan 
3) rencana pendapatan dan biaya. 

3. Rencana bidang organisasi dan sumber daya manusia meliputi: 
a) struktur organisasi, yang antara lain menggambarkan keberadaan 

Dewan Pengawas Syariah, keberadaan Unit Kegiatan Sosial (maal) dan 
Unit Kegiatan Bisnis (tamwil) yang terpisah; 

b) uraian tugas, wewenang, dan tanggung jawab; 
c) pembinaan calon anggota untuk menjadi Anggota; dan 
d) jumlah karyawan. 

e. pernyataan kelengkapan administrasi organisasi dan pembukuan, yang terdiri 
atas: 
1. daftar nama, riwayat hidup  dan susunan  Pengurus; 
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2. daftar nama, riwayat hidup dan susunan  Pengawas; 
3. daftar nama, riwayat hidup dan susunan Dewan Pengawas Syariah; 
4. daftar Anggota; dan 
5. administrasi Modal Sendiri. 

f. anggota Dewan Pengawas Syariah salah satunya wajib memiliki rekomendasi 
Majelis Ulama Indonesia (MUI) setempat atau Dewan Syariah Nasional Majelis 
Ulama Indonesia (DSN-MUI) atau sertifikat pendidikan dan pelatihan Dewan 
Pengawas Syariah dari DSN-MUI; 

g. nama dan riwayat hidup calon Pengelola dengan melampirkan: 
1. bukti telah mengikuti pelatihan dan/atau magang dan/atau pengalaman kerja 

di bidang simpan  pinjam dan pembiayaan syariah koperasi; 
2. surat keterangan berkelakuan baik dari pejabat  yang berwenang; 
3. surat pernyataan tidak mempunyai hubungan semenda sampai derajat 

kesatu dengan Pengurus lain atau Pengawas; 
4. surat perjanjian kerja antara Pengurus Koperasi dengan Pengelola KSPPS; 

dan 
5. pernyataan Pengelola KSPPS tentang kesediaannya untuk bekerja secara 

purna waktu. 
h. fotokopi keputusan atau peraturan internal tentang Standar Operasional 

Manajemen dan Standar Operasional Prosedur. 
 

BAB III JARINGAN PELAYANAN 
 

Bagian Kesatu  
Pembukaan Jaringan Pelayanan 

 
Pasal 8 

(1) KSPPS dan USPPS Koperasi melalui koperasinya dapat membuka Jaringan 
Pelayanan berupa Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, dan Kantor Kas 
untuk mendekatkan jarak pelayanan dan meningkatkan  kualitas pelayanan 
kepada anggota. 

(2) KSPPS dan USPPS Koperasi wajib memiliki izin pembukaan Kantor Cabang, 
Kantor Cabang Pembantu,  dan Kantor Kas. 

(3) KSPPS dan USPPS Koperasi melalui koperasinya dapat membuka Kantor Kas 
dengan layanan menetap dan bergerak. 

(4) Penerbitan izin pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, dan 
Kantor Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut: 
a. bupati atau walikota menerbitkan izin pembukaan Kantor Cabang, Kantor 

Cabang Pembantu, dan Kantor Kas untuk Koperasi dengan wilayah 
keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota; 

b. gubernur menerbitkan izin pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang 
Pembantu, dan Kantor Kas untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan 
lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi; dan 

c. Menteri menerbitkan izin pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang 
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Pembantu, dan Kantor Kas untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan 
lintas Daerah provinsi. 

(5) Menteri mendelegasikan kewenangan penerbitan izin pembukaan Kantor 
Cabang, Kantor Cabang Pembantu,  dan Kantor Kas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4)  huruf c kepada Deputi Bidang Kelembagaan. 

(6) Pembukaan Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu dapat dilaksanakan 
setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut: 
a. KSPPS dan USPPS Koperasi melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam 

dan pembiayaan syariah paling sedikit 3 (tiga) tahun; 
b. mempunyai predikat kesehatan paling rendah “cukup sehat”; 
c. mempunyai Anggota paling sedikit 20 (dua puluh) orang di daerah yang akan 

dibuka jaringan pelayanannya; dan 
d. Persetujuan pembukaan cabang dan cabang pembantu dari: 

1. bupati atau walikota bagi KSPPS atau USPPS Koperasi yang wilayah 
keanggotaannya lintas daerah kabupaten atau kota dalam 1 (satu) 
daerah provinsi; dan 

2. bupati atau walikota dan gubernur bagi KSPPS atau USPPS Koperasi 
yang wilayah keanggotaannya lintas daerah provinsi. 

(7) Pembukaan Kantor Kas dapat dilaksanakan setelah Kantor Cabang dan Kantor 
Cabang Pembantu melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam dan 
pembiayaan syariah paling singkat 6 (enam) bulan dengan jumlah Anggota pada 
Kantor Kas yang akan dibuka paling sedikit 20 (dua puluh) orang. 

(8) Setiap terjadi perubahan data nama Koperasi, dan/atau nama Pengurus, 
dan/atau domisili, Pengurus Koperasi wajib mengajukan surat permohonan 
perubahan data  izin Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan, Kantor Kas 
kepada pejabat yang menerbitkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4). 

(9) Dalam hal surat izin Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, dan Kantor Kas 
hilang atau rusak, atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (8) 
Pengurus Koperasi wajib mengajukan permohonan penggantian izin usaha 
simpan pinjam dan pembiayaan syariah kepada pejabat yang menerbitkan izin 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4). 

(10) Setiap Koperasi yang mengajukan permohonan izin Kantor Cabang, Kantor 
Cabang Pembantu dan Kantor Kas, perubahan, dan/atau penggantian izin yang 
hilang atau rusak tidak dikenakan biaya atau retribusi. 

 
Bagian Kedua 

Persyaratan Pembukaan Jaringan Pelayanan 
 

Pasal 9 
(1) KSPPS dan USPPS Koperasi yang akan melakukan pembukaan Kantor Cabang 

dan Kantor Cabang Pembantu harus memenuhi persyaratan dengan 
melampirkan dokumen sebagai berikut: 
a. alamat Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu yang akan dibuka; 
b. fotokopi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; 
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c. modal kerja untuk Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu dibuktikan 
dengan surat pernyataan Pengurus menempatkan dana untuk modal awal 
pada Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu bersangkutan; 

d. fotokopi hasil penilaian kesehatan dengan predikat kesehatan paling rendah 
“cukup sehat” dalam 3 (tiga) tahun berturut-turut sebelum pengajuan 
pembukaan cabang; 

e. daftar sarana kerja beserta kondisi fisiknya; 
f. neraca dan perhitungan hasil usaha Koperasi yang bersangkutan dalam 3 

(tiga) tahun terakhir; 
g. rencana kerja Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu paling sedikit 3 

(tiga) tahun; 
h. surat persetujuan kelayakan pembukaan  cabang  dan cabang pembantu 

dari pejabat yang menerbitkan izin usaha simpan pinjam dan pembiayaan 
syariah; 

i. daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama calon 
karyawan Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu; 

j. calon kepala cabang dan/atau kepala cabang pembantu wajib memiliki 
sertifikat standar kompetensi; dan 

k. daftar nama Anggota yang dilayani. 
(2) KSPPS dan USPPS Koperasi yang akan melakukan pembukaan Kantor Kas 

wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: 
a. memiliki Kantor Cabang atau Kantor Cabang Pembantu; 
b. nama calon kepala kantor kas; dan 
c. alamat kantor kas yang akan dibuka. 

 
Bagian Ketiga 

Prosedur Pembukaan Jaringan Pelayanan 
 

Pasal 10 
(1) Pengurus mengajukan permohonan pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang 

Pembantu, dan Kantor Kas dengan melampirkan persyaratan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), dan ayat (2). 

(2) Persetujuan atau penolakan pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang 
Pembantu, dan Kantor Kas paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah kelengkapan 
dokumen persyaratan terverifikasi. 

(3) Persetujuan pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, dan Kantor 
Kas dilakukan dengan menerbitkan izin oleh pejabat sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 8 ayat (4). 

(4) Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, dan Kantor Kas yang telah memiliki 
izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib sudah melaksanakan kegiatan 
usaha paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal izin usaha atau surat keterangan 
bukti lapor dikeluarkan. 

(5) Apabila dalam waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
Koperasi belum melaksanakan kegiatan usaha maka persetujuan  sebagaimana 
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dimaksud pada ayat (3) dinyatakan tidak berlaku dan bersifat final. 
 

Bagian Keempat 
Jaringan Layanan Elektronik 

 
Pasal 11 

(1) KSPPS dan USPPS Koperasi dapat mengembangkan jaringan layanan 
elektronik bagi usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah dengan 
memanfaatkan  teknologi informasi. 

(2) Layanan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara 
mandiri dan/atau bekerjasama dengan penyelenggara Sistem dan Transaksi 
elektronik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 
BAB IV 

PENGURUS, PENGELOLA, PENGAWAS DAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH 
 

Bagian Kesatu 
Pengurus dan Pengelola 

 
Pasal 12 

(1) Pengurus KSPPS dipilih dari dan oleh Anggota Koperasi serta diangkat dalam 
rapat anggota. 

(2) Pengurus KSPPS Sekunder atau Koperasi sekunder yang melaksanakan usaha 
simpan pinjam dan pembiayaan syariah berasal dari perwakilan yang diusulkan 
Koperasi primer Anggotanya. 

(3) Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi Pengurus sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan ayat (2) yaitu: 
a. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan 

Koperasi, korporasi, keuangan negara, dan/atau yang berkaitan dengan 
sektor keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan; 

b. tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat 
kesatu dengan Pengurus lain, Pengawas, dan Pengelola; 

c. memiliki sertifikat atau surat keterangan telah mengikuti pendidikan dan 
pelatihan perkoperasian; dan 

d. persyaratan lain untuk dapat dipilih menjadi Pengurus diatur dalam anggaran 
dasar. 

(4) Pengurus bertanggungjawab mengenai segala kegiatan pengelolaan koperasi 
dan usahanya kepada rapat anggota. 

(5) Pengurus diberhentikan oleh anggota dalam rapat anggota. 
(6) Setiap Pengurus KSPPS Primer dilarang merangkap sebagai Pengurus atau 

Pengawas pada KSPPS Primer lainnya. 
 

Pasal 13 
(1) Pengurus Koperasi yang menjalankan kegiatan usaha simpan pinjam dan 
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pembiayaan syariah dapat mengangkat Pengelola KSPPS dan USPPS Koperasi 
dengan mengajukan rencana pengangkatan pada rapat anggota. 

(2) Pengelola KSPPS dan USPPS Koperasi diberi wewenang dan kuasa oleh 
Pengurus Koperasi untuk mengelola usaha simpan pinjam dan pembiayaan 
syariah. 

(3) Pengelola KSPPS dan USPPS Koperasi bertanggungjawab kepada Pengurus. 
(4) Pengelolaan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh Pengelola tidak 

mengurangi tanggung jawab Pengurus  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  
12  ayat (4). 

(5) Pengelola usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah wajib memiliki sertifikat 
standar kompetensi yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi yang telah 
memperoleh lisensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(6) Hubungan kerja antara Pengelola usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah 
dengan Pengurus merupakan hubungan kerja atas dasar perikatan yang memuat  
paling sedikit: 
a. jangka waktu perjanjian kerja; 
b. wewenang, tanggung jawab, hak dan kewajiban masing-masing pihak; dan 
c. penyelesaian perselisihan. 

 
Bagian Kedua 

Pengawas 
 

Pasal 14 
(1) Pengawas dipilih dari dan oleh Anggota serta diangkat pada rapat anggota. 
(2) Pengawas Koperasi sekunder berasal  dari  perwakilan yang diusulkan Koperasi 

primer anggotanya. 
(3) Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi Pengawas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dan ayat (2) adalah: 
a. telah menjadi anggota Koperasi paling sedikit 2 (dua) tahun; 
b. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan 

korporasi, keuangan negara, dan/atau yang berkaitan dengan sektor 
keuangan, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan; 

c. tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat 
kesatu dengan Pengawas lain, Pengurus, dan Pengelola; 

d. Pengawas Koperasi sekunder berasal dari Koperasi primer anggotanya; dan 
e. persyaratan lain untuk dapat dipilih menjadi Pengawas diatur dalam 

anggaran dasar. 
(4) Pengawas bertanggungjawab pada rapat anggota. 
(5) Pengawas diberhentikan oleh Anggota dalam rapat anggota. 
(6) Pengawas KSPPS Primer dilarang merangkap sebagai Pengurus atau 

Pengawas pada KSPPS Primer lainnya. 
(7) Apabila ditemukan permasalahan keuangan yang berpotensi menjadi kasus 

hukum, Pengawas dapat meminta bantuan akuntan publik atau auditor untuk 
melakukan audit khusus. 
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Bagian Ketiga 
Dewan Pengawas Syariah 

 
Pasal 15 

(1) Dewan Pengawas Syariah ditetapkan oleh rapat anggota. 
(2) Dewan Pengawas Syariah paling sedikit 2 (dua) orang dan minimal 1 (satu) 

orang wajib memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan Dewan Pengawas 
Syariah dari DSN-MUI dan/atau sertifikat standar kompetensi yang dikeluarkan 
oleh lembaga sertifikasi profesi yang telah memperoleh lisensi sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang–undangan. 

(3) Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi Dewan Pengawas Syariah meliputi: 
a. berasal dari anggota atau dari luar Anggota Koperasi; 
b. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan 

korporasi, keuangan negara, dan/atau yang berkaitan dengan sektor 
keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan; 

c. tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat 
kesatu dengan Pengurus; 

d. Dewan Pengawas Syariah Koperasi sekunder dapat berasal dari Anggota 
Koperasi primer atau dari luar Anggota Koperasi; dan 

e. persyaratan lain untuk dapat dipilih menjadi Dewan Pengawas Syariah diatur 
dalam anggaran dasar. 

(4) Dewan Pengawas Syariah yang diangkat dari luar Anggota ditetapkan untuk 
masa jabatan 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan keputusan 
rapat anggota. 

(5) Dewan Pengawas Syariah bertanggungjawab kepada rapat anggota. 
(6) Dewan Pengawas Syariah diberhentikan oleh Anggota dalam rapat anggota. 
(7) Dewan Pengawas Syariah memiliki tugas sebagai berikut: 

a. memberikan nasehat dan saran kepada Pengurus dan Pengawas serta 
mengawasi kegiatan Koperasi agar sesuai dengan Prinsip Syariah; 

b. menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman 
operasional dan produk yang dikeluarkan oleh Koperasi; 

c. mengawasi pengembangan produk baru; 
d. meminta fatwa kepada DSN-MUI untuk produk baru yang belum ada 

fatwanya; dan 
e. melakukan evaluasi secara berkala terhadap produk simpanan dan 

pembiayaan syariah. 
(8) Dewan Pengawas Syariah melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (7) huruf b dan huruf e kepada DSN-MUI paling sedikit 1 
(satu) tahun sekali. 

(9) Dewan Pengawas Syariah dapat merangkap jabatan pada KSPPS/USPPS 
Koperasi lain. 
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BAB V 
STANDAR OPERASIONAL MANAJEMEN 

 
Pasal 16 

(1) KSPPS dan USPPS Koperasi wajib mengatur dan memberlakukan Standar 
Operasional Manajemen. 

(2) Standar Operasional Manajemen yang berlaku wajib diterapkan dalam 
pengelolaan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah. 

(3) Ruang lingkup Standar Operasional Manajemen meliputi  4 (empat) bagian yang 
terdiri atas: 
a. Standar Operasional Manajemen  kelembagaan KSPPS atau USPPS 

koperasi; 
b. Standar Operasional Manajemen usaha KSPPS atau USPPS koperasi; 
c. Standar Operasional Manajemen keuangan KSPPS atau USPPS koperasi; 

dan 
d. Standar Operasional Manajemen pengamanan Aset, hutang dan modal. 

(4) Standar Operasional Manajemen kelembagaan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) huruf a terdiri  atas: 
a. organisasi dan manajemen KSPPS atau USPPS Koperasi; 
b. pengelolaan organisasi; 
c. pengelolaan Aset KSPPS dan USPPS Koperasi; 
d. pembagian dan penggunaan SHU; 
e. prosedur penutupan USPPS Koperasi; dan 
f. prosedur pembubaran KSPPS. 

(5) Standar Operasional Manajemen Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
huruf b terdiri atas: 
a. penghimpunan dan penyaluran dana; 
b. produk pinjaman dan pembiayaan; 
c. persyaratan calon penerima pinjaman dan pembiayaan; 
d. pelayanan pinjaman dan pembiayaan kepada unit lain; 
e. batasan maksimum pinjaman dan  pembiayaan; 
f. biaya administrasi pinjaman dan pembiayaan; 
g. agunan; 
h. pengembalian dan jangka waktu pinjaman dan pembiayaan; 
i. analisis pinjaman dan pembiayaan; 
j. pembinaan Anggota oleh KSPPS atau USPPS Koperasi; dan 
k. penanganan pinjaman dan pembiayaan bermasalah. 

(6) Standar Operasional Manajemen keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) huruf c terdiri atas: 
a. keseimbangan arus dana; 
b. penggunaan kelebihan dana; 
c. penghimpunan dana dari luar; 
d. pembagian sisa hasil usaha; 
e. pelaporan keuangan; dan 
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f. pengukuran kinerja KSPPS atau USPPS Koperasi. 
(7) Standar Operasional Manajemen pengelolaan Aset, hutang dan modal 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d terdiri atas: 
a. pencatatan Aset wajib atas nama badan hukum Koperasi yang 

bersangkutan; 
b. catatan kepemilikan Aset Koperasi yang wajib dimiliki paling sedikit 

menjelaskan status kepemilikan, sumber, harga dan tanggal perolehan dan 
spesifikasi harta yang dimiliki beserta kondisi fisiknya; 

c. aset tetap KSPPS paling banyak 40% (empat puluh persen) dapat dijadikan 
jaminan hutang dengan persetujuan rapat anggota; 

d. hutang Koperasi wajib dicatat atas sumber, jumlah dan tanggal 
perolehannya; 

e. hutang Koperasi yang bersumber dari Modal Penyertaan tidak dapat 
dikonversi menjadi Modal Sendiri; 

f. hutang Koperasi dengan tenggat waktu jangka panjang wajib mendapat 
persetujuan rapat anggota; dan 

g. modal Koperasi terdiri dari Modal Sendiri, Modal Pinjaman dan Modal 
Penyertaan. 

 
BAB VI PERMODALAN 

 
Pasal 17 

(1) Modal awal usaha pada pendirian KSPPS Primer dan KSPPS Sekunder 
dihimpun dari Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib anggotanya dan dapat 
ditambah dengan Hibah. 

(2) Modal awal usaha pada setiap pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. dilengkapi dengan bukti penyetoran dari Anggota kepada Koperasi; 
b. dibukukan dalam neraca KSPPS sebagai harta kekayaan badan hukum 

KSPPS; 
c. Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib tidak boleh diambil, kecuali keluar 

dari keanggotaan Koperasi dan ada modal pengganti dari Anggota baru 
dan/atau Dana Cadangan Koperasi; dan 

d. Dana Cadangan dan Hibah tidak dapat dibagi kepada Anggota, kecuali pada 
saat pembubaran Koperasi setelah dikurangi beban resiko kerugian 
Koperasi. 

(3) Modal awal usaha KSPPS Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
disimpan pada rekening di bank syariah dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. modal awal usaha KSPPS Primer dengan wilayah keanggotaan dalam 

daerah kabupaten atau kota ditetapkan paling sedikit Rp15.000.000,00 (lima 
belas juta rupiah); 

b. modal awal usaha KSPPS Primer dengan wilayah keanggotaan lintas 
daerah kabupaten atau kota dalam 1 (satu) daerah provinsi ditetapkan paling 
sedikit Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah); dan 
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c. modal awal usaha KSPPS Primer dengan wilayah keanggotaan lintas 
daerah provinsi ditetapkan paling sedikit Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh 
puluh lima juta rupiah). 

(4) Modal awal usaha KSPPS Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
disimpan pada rekening di bank syariah dengan rincian sebagai berikut: 
a. modal awal usaha KSPPS Sekunder dengan wilayah keanggotaan dalam 

daerah kabupaten atau kota ditetapkan paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima 
puluh juta rupiah); 

b. modal awal usaha KSPPS Sekunder dengan wilayah keanggotaan lintas 
daerah kabupaten atau kota dalam 1 (satu) daerah provinsi ditetapkan paling 
sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah); dan 

c. modal awal usaha KSPPS Sekunder dengan wilayah keanggotaan lintas 
daerah provinsi ditetapkan paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta 
rupiah). 

 
Pasal 18 

Setiap pembentukan USPPS Koperasi Primer atau USPPS Koperasi Sekunder, wajib 
menyediakan modal tetap yang dipisahkan dari Aset Koperasi sesuai dengan 
ketentuan sebagai berikut: 
a. modal awal pembentukan USPPS Koperasi Primer paling sedikit 

Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah); dan 
b. modal awal pembentukan USPPS Koperasi Sekunder paling sedikit 

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). 
 

BAB VII PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA 
 

Bagian Kesatu 
Kegiatan Usaha 

 
Pasal 19 

(1) Kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah harus berdasarkan 
Prinsip Syariah. 

(2) Akad transaksi kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah harus 
disusun berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia 
(DSN- MUI). 

(3) KSPPS dan USPPS Koperasi harus mengutamakan penggunaan fasilitas 
transaksi keuangan pada lembaga keuangan syariah daripada lembaga 
keuangan konvensional. 

(4) Koperasi yang melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan 
syariah wajib memiliki unit kegiatan sosial (maal) dan unit kegiatan usaha bisnis 
(tamwil). 

(5) Ruang lingkup kegiatan usaha KSPPS dan USPPS Koperasi meliputi: 
a. menyelenggarakan kegiatan maal untuk pemberdayaan Anggota dan 

masyarakat di bidang sosial dan ekonomi; 
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b. menghimpun simpanan berjangka dan tabungan Koperasi dari Anggota, 
Calon Anggota, Koperasi lain dan/atau Anggotanya berdasarkan akad 
Wadiah atau Mudharabah; 

c. menyalurkan pinjaman kepada Anggota, Calon Anggota, Koperasi lain 
dan/atau Anggotanya berdasarkan akad Qardh; 

d. menyalurkan pembiayaan Anggota, Calon Anggota, Koperasi lain dan/atau  
Anggotanya  berdasarkan  akad Murabahah, Salam, Istishna, Musyarakah, 
Mudharabah, Ijarah, Ijarah Muntahiya Bittamlik, Ijarah Maushufah Fi 
Zimmah, Musyarokah Mutanaqishoh, Ju’alah, Wakalah, Kafalah, Hawalah 
dan Rahn, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan syariah; dan 

e. akad penyaluran pinjaman dan pembiayaan dapat dikombinasikan sesuai 
dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN- 
MUI). 

(6) Dalam pemberian pinjaman dan pembiayaan harus menggunakan dana yang 
berasal dari  pendanaan  dengan Akad sesuai dengan Prinsip Syariah. 

(7) Calon Anggota Koperasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dalam waktu 
paling lambat 3 (tiga) bulan wajib menjadi Anggota Koperasi. 

(8) Kerjasama usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah dengan Koperasi lain 
dilakukan melalui kemitraan yang dituangkan dalam perjanjian tertulis dengan 
Akad sesuai Prinsip Syariah. 

(9) Kerjasama usaha sektor keuangan lainnya dapat dilakukan Koperasi melalui 
kemitraan dengan Koperasi dan lembaga keuangan lainnya. 

(10) KSPPS dan USPPS Koperasi wajib mengelola keseimbangan sumber dana dan 
penyaluran simpan pinjam dan pembiayaan syariah. 

 
Pasal 20 

(1) KSPPS dan USPPS Koperasi wajib melaksanakan kegiatan usaha dengan 
menerapkan  Prinsip  Syariah, tata kelola yang baik, prinsip kehati-hatian, 
manajemen risiko, kepatuhan syariah dan mematuhi peraturan yang terkait 
dengan pengelolaan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah. 

(2) KSPPS dan USPPS Koperasi dilarang melakukan kegiatan usaha pada sektor riil 
secara langsung. 

 
Pasal 21 

(1) KSPPS dan USPPS Koperasi harus memiliki sistem informasi pelayanan 
Anggota sebagai alat pengendalian dan pengambilan keputusan. 

(2) Pengelola wajib merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan 
Simpanan dan Tabungan, kecuali untuk kepentingan pengawasan. 

(3) Pengurus dan Pengelola wajib memberikan kesempatan dan bantuan kepada 
pejabat berwenang untuk  memeriksa buku dan dokumen yang ada untuk 
memperoleh kebenaran atas penjelasan dan laporan  yang disampaikan KSPPS 
dan USPPS Koperasi. 

 
  



 

 
322 

Bagian Kedua 
Kegiatan Sosial (Maal) 

 
Pasal 22 

(1) KSPPS atau USPPS Koperasi melaksanakan kegiatan sosial (maal) untuk 
pemberdayaan anggota dan masyarakat di bidang sosial dan ekonomi. 

(2) Kegiatan sosial (maal) dilakukan melalui penghimpunan, pengelolaan dan 
penyaluran dana Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf serta dana kebajikan dan 
sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan 
Prinsip Syariah. 

(3) Kegiatan sosial (maal) wajib dilaporkan dalam laporan sumber dan penggunaan 
dana Zakat, Infak,  Sedekah, dan Wakaf serta dana kebajikan dan sosial lainnya, 
terpisah dari laporan keuangan kegiatan usaha Koperasi. 

 
Bagian Ketiga 

Kegiatan Bisnis (Tamwil) Simpanan 
 

Pasal 23 
(1) Penerbitan produk Simpanan Koperasi merupakan wewenang Pengurus setelah 

mendapat pertimbangan Dewan Pengawas Syariah. 
(2) Simpanan diberikan imbalan berupa bagi hasil dan  imbal jasa atau bonus yang 

besarnya ditentukan oleh rapat anggota. 
(3) Perhitungan bagi hasil untuk simpanan yang menggunakan akad Mudharabah 

berasal dari pendapatan operasional utama KSPPS atau USPPS Koperasi. 
(4) Perhitungan imbal jasa atau bonus yang bersifat  sukarela untuk Simpanan yang 

menggunakan akad wadiah didasarkan kepada kebijakan operasional KSPPS 
atau USPPS Koperasi. 

(5) KSPPS dan USPPS Koperasi wajib menjamin keamanan Simpanan dan 
Tabungan Anggota, Calon Anggota, Koperasi lain dan/atau Anggotanya. 

 
Bagian Keempat 

Kegiatan Bisnis (Tamwil) Pinjaman dan Pembiayaan Syariah 
 

Pasal 24 
(1) Pelaksanaan pemberian pinjaman dan pembiayaan syariah oleh KSPPS dan 

USPPS Koperasi wajib memperhatikan prinsip pemberian pinjaman dan 
pembiayaan syariah yang sehat. 

(2) Besarnya marjin, nisbah bagi hasil, imbal jasa  dan bonus ditentukan oleh rapat 
anggota. 

(3) Pemberian pinjaman dan pembiayaan  diutamakan  untuk memenuhi kebutuhan 
Anggota. 

(4) Pada transaksi akad Musyarakah, KSPPS atau USPPS Koperasi wajib 
melakukan pembinaan kepada Anggota untuk memisahkan antara harta pribadi 
dengan harta yang digunakan untuk usaha. 
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Bagian Kelima 
Kegiatan Usaha KSPPS Sekunder atau USPPS Koperasi Sekunder 

 
Pasal  25 

(1) KSPPS Sekunder atau USPPS Koperasi Sekunder menyelenggarakan kegiatan: 
a. Usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah antar Koperasi; 
b. kegiatan sosial (maal); 
c. mengelola manajemen resiko; 
d. pendidikan dan pelatihan; 
e. bimbingan dan konsultasi manajemen usaha simpan pinjam dan 

pembiayaan syariah; 
f. standarisasi manajemen dan Sumber Daya Manusia (SDM); 
g. standarisasi system akuntansi dan pemeriksaan untuk anggotanya; 
h. monitoring dan evaluasi, supervisi dan bantuan teknis; dan 
i. pengadaan sarana usaha anggotanya. 

(2) KSPPS Sekunder dan Koperasi Sekunder yang memiliki USPPS Koperasi 
dilarang memberikan pinjaman dan pembiayaan secara langsung kepada 
perorangan. 

 
Bagian Keenam 
Kelebihan Dana 

 
Pasal 26 

Dalam hal terdapat kelebihan dana setelah melaksanakan kegiatan pemberian 
pinjaman dan pembiayaan syariah kepada Anggota, Calon Anggota, Koperasi lain 
dan/atau Anggotanya maka KSPPS dan USPPS Koperasi sesuai dengan ketentuan 
yang diatur dalam anggaran dasarnya, dapat menempatkan kelebihan dana tersebut 
dalam bentuk: 
a. Simpanan pada KSPPS sekundernya; 
b. giro, tabungan pada bank syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya; dan 
c. mengembangkan dana melalui sarana investasi lainnya meliputi pembelian 

saham, obligasi, reksadana, surat perbendaharaan negara dan investasi di 
sektor keuangan berdasarkan Prinsip Syariah dengan persetujuan rapat anggota. 

 
Bagian Ketujuh 

Jaminan 
 

Pasal 27 
(1) Untuk mengurangi risiko pemberian pinjaman dan pembiayaan, KSPPS dan 

USPPS Koperasi dapat menetapkan: 
a. Simpanan wajib pinjaman atau  pembiayaan syariah; 
b. sistem tanggung renteng diantara Anggota; 
c. jaminan atas pinjaman atau  pembiayaan  yang dapat berupa barang atau 

hak tagih; 
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d. agunan berupa barang yang secara fisik  tetap berada pada pemiliknya 
(fidusia); dan 

e. kewajiban melindungi nilai pinjaman dan pembiayaan melalui penjaminan 
atau asuransi syariah. 

(2) Dalam hal KSPPS dan USPPS Koperasi memiliki agunan yang telah jatuh tempo 
dan tidak mungkin lagi ditebus oleh peminjam, dapat dilakukan tindakan sesuai 
dengan isi perjanjian. 

 
BAB VIII 

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN 
 

Bagian Kesatu 
Pembinaan 

 
Pasal 28 

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan yang mendorong 
koperasi tumbuh menjadi kuat, sehat, mandiri, dan tangguh. 

(2) Pembinaan terhadap KSPPS dan USPPS Koperasi Primer dan Sekunder 
dilakukan oleh Menteri. 

(3) KSPPS/USPPS Koperasi memperoleh bimbingan dan pembinaan teknis usaha 
simpan pinjam dan pembiayaan syariah diatur dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. KSPPS dan USPPS Koperasi Primer atau Sekunder dengan wilayah 

keanggotaan dalam daerah kabupaten atau kota dilakukan oleh bupati atau 
walikota; 

b. KSPPS dan USPPS Koperasi Primer atau Sekunder dengan wilayah 
keanggotaan lintas daerah kabupaten atau kota dalam 1 (satu) daerah 
provinsi dilakukan oleh gubernur; dan 

c. KSPPS dan USPPS Koperasi Primer atau Sekunder dengan wilayah 
keanggotaan lintas daerah provinsi dilakukan oleh Menteri. 

(4) Menteri mendelegasikan pelaksanaan bimbingan dan pembinaan teknis usaha 
simpan pinjam dan pembiayaan syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
huruf c kepada Deputi Bidang Pembiayaan. 

(5) Bupati atau walikota melakukan bimbingan dan pembinaan teknis usaha simpan 
pinjam dan pembiayaan syariah pada Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu 
dan Kantor Kas KSPPS dan USPPS Koperasi yang berkedudukan di wilayahnya. 

(6) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) meliputi 
upaya untuk mengembangkan iklim usaha yang kondusif, kemudahan dan 
perlindungan pada usaha simpan pinjam  dan pembiayaan syariah. 

 
Pasal 29 

(1) Bimbingan pelaksanaan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) meliputi: 
a. penerapan prinsip kehati-hatian usaha simpan pinjam dan pembiayaan 

syariah oleh Koperasi; 
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b. pelaksanaan pemberdayaan dan pengembangan usaha simpan pinjam dan 
pembiayaan syariah oleh Koperasi; 

c. penerapan penilaian kesehatan usaha  simpan pinjam dan pembiayaan 
syariah oleh Koperasi secara mandiri; 

d. peningkatan akses pembiayaan melalui perkuatan permodalan; 
e. pengembangan berbagai skim pembiayaan; dan 
f. pemanfaatan modal penyertaan, obligasi syariah dan surat utang syariah 

atau sukuk Koperasi. 
(2) Pembinaan teknis usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh Koperasi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) meliputi: 
a. pemberdayaan dan pengembangan KSPPS dan USPPS Koperasi; 
b. pengelolaan dan pendayagunaan kegiatan maal; 
c. penumbuhan KSPPS dan USPPS Koperasi; 
d. literasi keuangan syariah; 
e. pengembangan jaringan kerjasama antar KSPPS atau USPPS Koperasi 

melalui Koperasi sekunder; dan 
f. pelaksanaan Prinsip Syariah bagi usaha simpan pinjam dan pembiayaan 

syariah oleh Koperasi. 
 

Bagian Kedua 
Pengawasan 

 
Pasal 30 

(1) Pengawasan terhadap KSPPS dan USPPS Koperasi dilakukan untuk 
meningkatkan kepercayaan Anggota dan para pihak terhadap Koperasi. 

(2) Pengawasan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah diatur dengan 
ketentuan sebagai berikut: 
a. KSPPS dan USPPS Koperasi Primer atau Sekunder dengan wilayah 

keanggotaan dalam daerah kabupaten atau kota dilakukan oleh bupati atau 
walikota; 

b. KSPPS dan USPPS Koperasi Primer atau Sekunder dengan wilayah 
keanggotaan lintas daerah kabupaten atau kota dalam 1 (satu) daerah 
provinsi dilakukan oleh gubernur; dan 

c. KSPPS dan USPPS Koperasi Primer atau Sekunder dengan wilayah 
keanggotaan lintas daerah provinsi dilakukan oleh Menteri. 

(3) Menteri mendelegasikan pengawasan usaha  simpan pinjam dan pembiayaan 
syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c kepada Deputi Bidang 
Pengawasan. 

(4) Bupati atau walikota melakukan pengawasan usaha simpan pinjam dan 
pembiayaan syariah pada Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, dan Kantor 
Kas KSPPS dan USPPS Koperasi yang berkedudukan di wilayahnya. 

(5) Dalam hal pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat bukti 
bahwa Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, dan Kantor Kas tidak 
memenuhi peraturan dalam usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah, 
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bupati atau walikota dapat memberikan sanksi dan mengusulkan pemberian 
sanksi pencabutan izin pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, 
dan Kantor Kas yang berkedudukan di wilayahnya kepada pejabat pemberi izin 
sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (4) huruf b, dan huruf c. 

(6) Ketentuan lebih lanjut tentang pengawasan usaha  simpan pinjam dan 
pembiayaan syariah oleh Koperasi diatur dengan Peraturan Menteri. 

 
Bagian Ketiga 

Pelaporan 
 

Pasal 31 
(1) Pengurus KSPPS atau Koperasi yang memiliki USPPS wajib memberikan 

laporan kepada Pengawas dan rapat anggota. 
(2) KSPPS dan USPPS Koperasi melalui Koperasi yang bersangkutan wajib 

menyampaikan laporan keuangan secara triwulanan, dan tahunan kepada 
pejabat yang melaksanakan bimbingan dan pembinaan teknis sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3). 

(3) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan kompilasi laporan 
keuangan KSPPS dan USPPS Koperasi berkala secara triwulan, dan tahunan 
dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. bupati atau walikota menyampaikan kompilasi laporan keuangan KSPPS 

dan USPPS Koperasi Primer atau Sekunder yang wilayah keanggotaannya 
dalam 1 (satu) daerah kabupaten atau kota kepada gubernur; 

b. gubernur menyampaikan kompilasi laporan bupati atau walikota 
sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan kompilasi laporan keuangan 
KSPPS dan USPPS Koperasi Primer atau Sekunder yang wilayah 
keanggotaannya lintas daerah kabupaten atau kota dalam 1 (satu) daerah 
provinsi kepada Deputi Bidang Pembiayaan; 

c. Deputi Bidang Pembiayaan menyampaikan kompilasi laporan gubernur 
sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan kompilasi laporan keuangan 
KSPPS dan USPPS Koperasi Primer atau Sekunder yang wilayah 
keanggotaannya lintas daerah provinsi. 

(4) Pelaksanaan teknis penyampaian pelaporan kegiatan usaha KSPPS dan USPPS 
Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan media 
pengiriman dan/atau memanfaatkan teknologi informasi yang disampaikan 
secara berkala. 

 
Pasal 32 

Pengurus KSPPS atau USPPS Koperasi wajib menyelenggarakan pengawasan dan 
pelaporan transaksi keuangan mencurigakan. 
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BAB IX PENILAIAN KESEHATAN 
 

Pasal 33 
(1) Penilaian kesehatan KSPPS dan USPPS Koperasi merupakan penilaian kinerja 

yang dilakukan pemerintah dan pemerintah daerah untuk mengukur tingkat 
kesehatan Koperasi dalam kegiatan usaha  simpan pinjam dan pembiayaan 
syariah. 

(2) Penilaian Kesehatan KSPPS dan USPPS Koperasi dilakukan sebagai berikut: 
a. KSPPS dan USPPS Koperasi Primer atau Sekunder dengan wilayah 

keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota dilakukan oleh bupati/walikota; 
b. KSPPS dan USPPS Koperasi Primer/Sekunder dengan wilayah 

keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi 
dilakukan oleh gubernur; dan 

c. KSPPS dan USPPS Koperasi  Primer/Sekunder dengan wilayah 
keanggotaan lintas daerah provinsi dilakukan oleh Menteri. 

(3) Menteri mendelegasikan penilaian kesehatan KSPPS dan USPPS Koperasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c kepada Deputi Bidang 
Pengawasan. 

(4) KSPPS dan USPPS Koperasi yang mempunyai total Aset paling sedikit 
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dalam 1 (satu) tahun buku wajib diaudit 
oleh akuntan publik dan melaporkan hasilnya kepada rapat anggota. 

(5) Penilaian kesehatan KSPPS dan USPPS Koperasi dilakukan setiap tahun, 
setelah diperoleh hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan setelah 
dilaksanakan rapat anggota tahunan. 

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSPPS dan 
USPPS Koperasi diatur dengan Peraturan Menteri. 

 
BAB X SANKSI 

 
Pasal 34 

(1) KSPPS dan USPPS Koperasi yang melakukan pelanggaran atas sebagian 
dan/atau seluruh bagian dalam Peraturan Menteri ini akan dikenakan sanksi 
administratif berupa: 
a. teguran tertulis pertama dan kedua; 
b. usulan pemberhentian sementara terhadap Pengurus dan/atau Pengelola; 
c. pembekuan sementara izin usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah; 
d. pencabutan izin usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah; dan 
e. penutupan USPPS Koperasi atau pembubaran KSPPS. 

(2) KSPPS dan USPPS Koperasi yang melakukan pelanggaran atas ketentuan 
Pasal 2 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7), Pasal 4 ayat (4), ayat 
(5), ayat (6) dan ayat  (7), Pasal 5 ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), Pasal 6 ayat (1), 
ayat (5) dan ayat (6), Pasal 8 ayat (3), Pasal 13 ayat (5), Pasal 15 ayat (1) dan 
ayat (2), Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 17 ayat (2), Pasal 18, Pasal 19 
ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (6), ayat (7) dan ayat (10), Pasal 20 ayat 
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(1) dan ayat (2), Pasal 21 ayat (1), ayat (2) dan ayat (2) , Pasal 22 ayat (3), Pasal 
23 ayat (5), Pasal 24 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 25 ayat (2), Pasal 31 ayat (2), 
Pasal 32, Pasal 33 ayat (5) dikenakan sanksi administrasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1). 

 
BAB XI KETENTUAN PERALIHAN 

 
Pasal 35 

(1) Koperasi yang telah menjalankan kegiatan usaha jasa keuangan syariah atau 
kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah pada saat Peraturan 
Menteri ini berlaku, dapat tetap melaksanakan usahanya dengan ketentuan wajib 
menyesuaikan anggaran dasar dengan Peraturan Menteri ini dalam jangka waktu 
2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Menteri ini. 

(2) KSP yang telah melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan 
syariah sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, wajib melaksanakan pemisahan 
USPPS Koperasi menjadi KSPPS paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan 
Menteri ini ditetapkan. 

(3) Koperasi yang memiliki usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah yang 
operasionalnya hanya berjalan USPPS Koperasinya saja, dalam jangka waktu 
paling lambat 3 (tiga) tahun wajib melakukan perubahan  anggaran dasar 
menjadi KSPPS. 

(4) Kelompok masyarakat yang telah melakukan usaha simpan pinjam dan 
pembiayaan syariah tetapi belum memenuhi ketentuan pelaksanaan kegiatan 
usaha simpan pinjam oleh Koperasi wajib menyesuaikan dengan Peraturan 
Menteri ini. 

 
BAB XII KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 36 

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan Peraturan 
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 16/PER/M.KUKM/IX/2015   
tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh 
Koperasi dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan 
Peraturan Menteri ini. 
 

Pasal 37 
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Koperasi dan 
Usaha Kecil dan Menengah Nomor 16/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan 
Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1495), dicabut dan dinyatakan tidak 
berlaku 
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Pasal 38 
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri 
ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. 
 
 
Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 18 Desember 2017 
 
MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK 
INDONESIA, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 12 Januari 2018 
 
DIREKTUR JENDERAL 
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK 
ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, 

 
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 86 
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KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK 
INDONESIA 

 
PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 

REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 09 TAHUN 2018 

 
 

TENTANG 
PENYELENGGARAAN DAN PEMBINAAN PERKOPERASIAN 

 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK 

INDONESIA, 
 

Menimbang : a. bahwa pemerintah berkewajiban menciptakan dan 
mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong 
pertumbuhan dan pemasyarakatan Koperasi, serta memberikan 
bimbingan, kemudahan dan perlindungan kepada koperasi, 
sehingga koperasi mampu melaksanakan fungsi dan 
peranannya dalam mencapai tujuan; 

  b. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koperasi dan 
Usaha Kecil dan Menengah tentang Penyelenggaraan dan 
Pembinaan Perkoperasian. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502); 

  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679);  

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan 
dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan 
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Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1994 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3540);  

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang 
Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 24, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3549);  

5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang 
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591);  

6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal 
Penyertaan pada koperasi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1998 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3744);  

7. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2015 tentang Kementerian 
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 106);  

8. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 
Nomor 08/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1555);  

9. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 
Nomor 15/Per/M.KUKM/XII/2016 tentang Uraian Tugas Pejabat 
Struktural di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil 
dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nomor 1918);  

   
MEMUTUSKAN:  

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN 
MENENGAH TENTANG PENYELENGGARAN DAN PEMBINAAN 
PERKOPERASIAN.  
  

BAB I  
KETENTUAN UMUM  

  
Pasal 1  

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:  
1. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang - seorang atau 

badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan 
prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar 
atas asas kekeluargaan.  

2. Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan Koperasi.   
3. Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan 

orang perseorangan.   
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4. Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan 
badan hukum Koperasi.  

5. Rapat Anggota adalah perangkat organisasi Koperasi yang memegang 
kekuasaan tertinggi dalam Koperasi.  

6. Pengawas adalah perangkat organisasi Koperasi yang bertugas mengawasi 
dan memberikan nasihat kepada Pengurus.   

7. Dewan Pengawas Syariah adalah Dewan yang dipilih melalui keputusan 
Rapat Anggota yang menjalankan tugas dan fungsi sebagai pengawas 
syariah.  

8. Pengurus adalah perangkat organisasi Koperasi yang bertanggung jawab 
penuh atas kepengurusan Koperasi untuk kepentingan dan tujuan Koperasi, 
serta mewakili Koperasi baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai 
dengan ketentuan Anggaran Dasar.  

9. Simpanan Pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib 
dibayarkan kepada Koperasi pada saat masuk menjadi anggota, yang tidak 
dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.  

10. Simpanan Wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama 
yang wajib dibayar anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan 
tertentu, yang tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih 
menjadi anggota.  

11. Dana Cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan hasil 
usaha setelah pajak yang dimaksudkan untuk memupuk modal sendiri dan 
menutup kerugian koperasi bila diperlukan.  

12. Hibah adalah pemberian dengan sukarela dengan mengalihkan hak atas uang 
dan/atau barang kepada koperasi.  

13. Sisa Hasil Usaha yang selanjutnya disingkat SHU adalah pendapatan 
koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, 
penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang 
bersangkutan.  

14. Pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan 
dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam 
antara koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk 
melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu disertai dengan 
pembayaran sejumlah imbalan;  

15. Standar Akuntansi Keuangan adalah pedoman sistem pencatatan dan 
pengikhtisaran transaksi keuangan dan penafsiran akibat suatu transaksi 
terhadap suatu kesatuan ekonomi yang baku.  

16. Modal Penyertaan adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat 
dinilai dengan uang yang ditanamkan oleh pemodal untuk menambah dan 
memperkuat struktur permodalan koperasi dalam meningkatkan kegiatan 
usahanya.   

17. Obligasi Koperasi adalah instrumen utang dalam bentuk surat berharga yang 
digunakan untuk keperluan pembiayaan Investasi dalam rangka 
pengembangan dan/atau restrukturisasi usaha, yang diterbitkan oleh 
Koperasi.   
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18. Surat Utang Koperasi yang selanjutnya disingkat SUK adalah surat utang 
yang dapat dimanfaatkan untuk membiayai suatu usaha yang dilaksanakan 
oleh Koperasi atau bekerja sama dengan pihak lain yang memiliki potensi 
memberikan hasil yang berkelanjutan.  

19. Prospektus adalah keterangan tertulis dan terperinci mengenai kegiatan baru 
perusahaan atau organisasi yang disebarluaskan kepada umum.  

20. Akta Pendirian Koperasi adalah akta perjanjian yang dibuat oleh para pendiri 
dalam rangka pembentukan koperasi dan memuat anggaran dasar koperasi.  

21. Anggaran Dasar Koperasi adalah aturan dasar tertulis yang memuat 
ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 8 Undang-undang Nomor 25 Tahun 
1992 tentang Perkoperasian.  

22. Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi adalah akta perjanjian yang dibuat 
oleh anggota koperasi dalam rangka perubahan anggaran dasar suatu 
koperasi yang berisi pernyataan dari para anggota koperasi atau kuasanya 
yang ditunjuk dan diberi kuasa dalam suatu rapat anggota perubahan 
anggaran dasar untuk menandatangani perubahan anggaran dasar.  

23. Notaris Pembuat Akta Koperasi yang selanjutnya disingkat NPAK adalah  
Notaris yang telah ditetapkan atau terdaftar sebagai Notaris Pembuat Akta 
Koperasi oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.   

24. Pendiri adalah orang-orang atau beberapa koperasi yang memenuhi 
persyaratan keanggotaan dan menyatakan diri menjadi anggota serta hadir 
dalam rapat pendirian koperasi.  

25. Kuasa Pendiri adalah beberapa orang, diantara para pendiri yang diberi kuasa 
oleh para pendiri untuk menandatangani akta pendirian dan mengurus 
permohonan pengesahan akta pendirian koperasi.   

26. Sistem Administrasi Badan Hukum Koperasi yang selanjutnya disingkat 
SISMINBHKOP adalah perangkat pelayanan jasa teknologi informasi 
Pengesahan Akta Pendirian Koperasi dan Perubahan Anggaran Dasar secara 
elektronik yang diselenggarakan oleh Menteri.  

27. Pemohon adalah Pendiri atau Pengurus Koperasi  yang secara bersama-
sama telah memberikan kuasa kepada kuasa pendiri atau Notaris Pembuat 
Akta Koperasi untuk mengajukan permohonan pengesahan Akta Pendirian 
dan Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi melalui 
SISMINBHKOP.   

28. Format Isian adalah bentuk formulir pengisian data yang dilakukan secara 
elektronik yang berisi data permohonan pengesahan akta pendirian, 
perubahan anggaran dasar dan pembubaran koperasi, termasuk izin usaha 
simpan pinjam, izin pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu, dan 
kantor kas untuk koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi.   

29. Berita Acara rapat adalah catatan hasil rapat yang paling sedikit memuat 
informasi tentang hari/tanggal, tempat, kuorum kehadiran, agenda rapat, 
pembahasan terhadap agenda rapat, dan keputusan rapat yang 
ditandatangani oleh pimpinan rapat, sekretaris rapat dan salah seorang 
peserta rapat.  
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30. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua atau lebih 
badan hukum koperasi untuk menjadi satu badan hukum koperasi 
berdasarkan peraturan perundang-undangan.  

31. Pembagian adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum 
koperasi untuk memisahkan satu atau beberapa unit usaha menjadi badan 
hukum koperasi baru berdasarkan peraturan perundangundangan.  

32. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua koperasi atau 
lebih badan hukum koperasi untuk menjadi satu badan hukum koperasi 
berdasarkan peraturan perundang-undangan.  

33. Pembubaran adalah proses hapusnya badan hukum koperasi yang dapat 
diputuskan oleh rapat anggota koperasi atau putusan pemerintah.  

34. Modal Disetor adalah modal yang disetorkan oleh para pendiri pada saat 
pendirian koperasi.  

35. Koperasi Simpan Pinjam adalah Koperasi yang menjalankan usaha simpan 
pinjam sebagai satu-satunya usaha.   

36. Koperasi Produsen adalah Koperasi yang menjalankan usaha pelayanan di 
bidang pengadaan sarana produksi dan pemasaran produksi yang dihasilkan 
Anggota kepada Anggota dan masyarakat.   

37. Koperasi Konsumen adalah Koperasi yang menjalankan usaha pelayanan di 
bidang penyediaan barang kebutuhan Anggota dan masyarakat.   

38. Koperasi Jasa adalah Koperasi yang menjalankan usaha pelayanan jasa yang 
diperlukan oleh Anggota dan masyarakat.  

39. Unit Usaha Otonom yang selanjutnya disingkat UUO adalah bagian yang tidak 
terpisahkan dari koperasi, yang dikelola secara otonom, yang mempunyai 
pengelola, adminsitrasi dan neraca keuangan, administrasi usaha, anggaran 
rumah tangga tersendiri  

40. Tempat Pelayanan Koperasi yang selanjutnya disingkat TPK adalah suatu unit 
layanan, yang secara fisik keberadaannya dekat dengan domisili anggota, 
berfungsi untuk mengoptimalkan pelayanan usaha koperasi kepada anggota 
dan masyarakat.  

41. Gerakan Koperasi adalah keseluruhan organisasi koperasi dan kegiatan 
perkoperasian yang bersifat terpadu menuju tercapainya cita-cita dan tujuan 
koperasi.  

42. Organisasi Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang selanjutnya 
disebut Dinas, adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan 
pemerintahan Provinsi/Kabupaten/Kota di bidang koperasi.  

43. Hari adalah hari kalender.   
44. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 

bidang Koperasi.  
45. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang ditetapkan oleh Menteri, untuk 

dan atas nama Menteri untuk mengesahkan akta pendirian, perubahan 
anggaran dasar, dan pembubaran koperasi.    
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Pasal 2 
Dalam rangka pembinaan koperasi:  
a. Pemerintah, Pemerintah Provinsi/DI dan Pemerintah Kabupaten/Kota 

menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong 
pertumbuhan serta permasyarakatan Koperasi.  

b. Pemerintah, Pemerintah Provinsi/DI dan Pemerintah Kabupaten/Kota 
memberikan bimbingan, kemudahan, dan perlindungan kepada Koperasi.  

  
Pasal 3  

Dalam rangka pemberian perlindungan kepada Koperasi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 huruf b, Pemerintah dapat:  
a. menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh dikelola dan/atau 

dijalankan oleh Koperasi; dan  
b. menetapkan bidang kegiatan ekonomi di suatu wilayah yang telah berhasil 

dikelola dan/atau dijalankan oleh Koperasi untuk tidak dikelola dan/atau 
dijalankan oleh badan usaha lainnya.  

  
Pasal 4  

(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi/DI dan Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya menyelenggarakan pembinaan 
Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.  

(2) Penyelenggaraan pembinaan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi:  
a. pelayanan administrasi badan hukum Koperasi;  
b. organisasi Koperasi;  
c. usaha Koperasi;  
d. permodalan Koperasi;  
e. kebijakan dan strategi pembinaan;dan  
f. koordinasi pembinaan.  
  

BAB II  
PELAYANAN ADMINISTRASI BADAN HUKUM KOPERASI  

  
Bagian Kesatu  

Umum  
  

Pasal 5  
Pelayanan Badan Hukum koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) 
huruf a, terdiri atas:  
a. penamaan Koperasi;  
b. pendirian Koperasi;    
c. pengesahan Akta Pendirian Koperasi;  
d. perubahan Anggaran Dasar Koperasi;  
e. Penggabungan, Peleburan, dan Pembagian Koperasi; dan  
f. pembubaran Koperasi.  
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Bagian Kedua  
Pemakaian Nama Koperasi  

  
Pasal 6  

(1) Setiap koperasi harus memiliki nama.   
(2) Nama koperasi ditetapkan oleh Anggota dalam Rapat Anggota Pembentukan 

Koperasi.  
(3) Nama koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi 

persyaratan:  
a. terdiri atas paling sedikit 3 (tiga) kata setelah frasa koperasi;  
b. ditulis dengan huruf latin;  
c. belum dipakai secara sah oleh Koperasi lain;  
d. tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan;  
e. tidak sama atau tidak mirip dengan nama lembaga negara, lembaga 

pemerintah, atau lembaga internasional, kecuali mendapat izin dari 
lembaga yang bersangkutan;  

f. tidak terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf 
yang tidak membentuk kata;  

g. tidak hanya menggunakan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha 
sebagai Nama Koperasi; dan  

h. sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Koperasi, dalam 
hal maksud dan tujuan serta kegiatan usaha akan digunakan sebagai 
bagian dari Nama Koperasi.  

(4) Pemakaian Nama Koperasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) 
bertujuan:  
a. memberikan identitas resmi yang spesifik untuk setiap Koperasi yang 

berbadan hokum; dan  
b. menghindarkan penyalahgunaan nama koperasi untuk kepentingan yang 

bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  
(5) Sebelum menentukan nama, para pendiri atau kuasanya mengajukan 

permohonan kepada Menteri tentang nama yang dapat digunakan melalui 
SISMINBHKOP.  

 
Pasal 7  

Nama Koperasi Sekunder harus memuat kata “Koperasi” dan diakhiri dengan 
singkatan “(Skd)”.  
 

Pasal 8  
(1) Menteri atau Pejabat yang berwenang melakukan penelitian terhadap usulan 

nama Koperasi yang diajukan oleh pemohon untuk memastikan bahwa nama 
tersebut memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 
7.  

(2) Dalam hal usulan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi 
persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7, nama dimaksud 
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dapat digunakan oleh Koperasi yang bersangkutan dan diajukan kepada 
Menteri atau Pejabat yang Berwenang untuk disetujui.  

(3) Dalam hal usulan nama Koperasi ditolak, Menteri atau Pejabat yang 
Berwenang memberikan keputusan penolakan beserta alasannya, yang 
disampaikan secara tertulis dan/atau secara elektronik kepada pemohon 
paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya permohonan usulan nama.  

(4) Terhadap penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemohon atau 
kuasanya dapat pengajukan permohonan ulang dalam jangka waktu paling 
lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan 
penolakan tersebut.  

(5) Permohonan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan secara 
tertulis dan/atau secara elektronik kepada Menteri.  

(6) Terhadap pengajuan permohonan ulang pengusulan nama Koperasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Menteri atau Pejabat yang berwenang 
memberikan tanda terima secara tertulis dan/atau secara elektronik.  

(7) Menteri atau Pejabat yang Berwenang memberikan keputusan terhadap 
permohonan ulang dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari 
sejak diterimanya permohonan ulang tersebut.   

 
Pasal 9  

Menteri atau Pejabat yang Berwenang memberikan keputusan tentang nama 
untuk dicantumkan dalam Akta Pendirian Koperasi melalui SISMINBHKOP.  

  
Bagian Ketiga  

Pendirian Koperasi  
  

Paragraf 1  
Syarat Pendirian Koperasi  

  
Pasal 10  

(1) Pendirian koperasi harus memenuhi syarat sebagai berikut:   
a. Koperasi Primer didirikan oleh paling sedikit 20 (dua puluh) orang, yang 

mempunyai kegiatan dan kepentingan ekonomi yang sama;dan  
b. Koperasi Sekunder didirikan oleh paling sedikit 3 (tiga) badan hukum 

Koperasi.  
(2) Para Pendiri atau kuasa pendiri mengajukan permintaan pengesahan akta 

pendirian koperasi secara tertulis dan/atau secara elektronik kepada Menteri 
dengan melampirkan:  
a. dua rangkap akta pendirian Koperasi, satu diantaranya bermaterai cukup;  
b. berita acara rapat pendirian Koperasi, termasuk pemberian kuasa untuk 

mengajukan permohonan pengesahan apabila ada;  
c. surat bukti penyetoran modal, paling sedikit sebesar simpanan pokok;dan  
d. rencana awal kegiatan usaha Koperasi.  

(3) Berita acara sebagaimana pada ayat (2) huruf b dilengkapi dokumen sebagai 
berikut:  
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a. `daftar hadir rapat pendirian;  
b. fotocopy KTP para pendiri sesuai daftar hadir;  
c. surat kuasa pendiri; dan  
d. surat rekomendasi dari instansi terkait dengan bidang usaha yang akan 

dijalani.  
(4) Untuk koperasi sekunder harus ditambah dokumen:  

a. hasil berita acara rapat pendirian dan surat kuasa koperasi primer dan/atau 
koperasi sekunder untuk pendirian koperasi sekunder;  

b. Keputusan pengesahan badan hukum koperasi primer dan/atau sekunder 
calon anggota koperasi sekunder;dan  

c. Koperasi primer dan/ atau sekunder calon anggota melampirkan Nomor 
Pokok Wajib Pajak (NPWP) aktif.  

(5) Khusus Koperasi Simpan Pinjam (KSP) melengkapi dokumen tambahan:  
a. bukti penyetoran modal sendiri pada awal pendirian KSP berupa rekening 

tabungan pada Bank Umum;  
b. rencana kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun, yang menjelaskan hal-hal 

sebagai berikut:  
1. rencana permodalan yang meliputi:  
a) rencana penghimpunan modal sendiri, berasal dari simpanan pokok, 

Simpanan Wajib, hibah dan dana cadangan;  
b) rencana modal pinjaman yang berasal dari anggota, calon anggota, 

koperasi lain atau anggotanya, bank dan lembaga keuangan lainnya, 
penerbitan obligasi dan surat utang lainnya serta sumber lain yang 
sah; dan  

c) rencana modal penyertaan;  
2. rencana kegiatan usaha yang meliputi:  
a) rencana jenis produk;dan  
b) rencana pendapatan dan biaya;  

3. rencana bidang organisasi dan sumber daya manusia meliputi:  
a) struktur organisasi;  
b) uraian tugas, wewenang, dan tanggung jawab;  
c) pembinaan calon anggota untuk menjadi anggota; dan  
d) jumlah karyawan;  

c. pernyataan kelengkapan administrasi organisasi dan pembukuan, paling 
sedikit:  
1. buku daftar pengurus;  
2. buku daftar pengawas;  
3. buku daftar anggota;  
4. buku daftar simpanan anggota;  
5. buku daftar pinjaman anggota;  
6. formulir permohonan menjadi anggota;  
7. formulir permohonan pengunduran diri sebagai anggota;   
8. formulir tabungan dan simpanan berjangka;  
9. formulir administrasi hutang yang diterima;  
10. formulir administrasi modal sendiri; dan  
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11. formulir perjanjian pinjaman;  
d. nama dan riwayat hidup calon pengelola dengan melampirkan:  

1. bukti telah mengikuti pelatihan pengelolaan usaha simpan pinjam 
koperasi dan surat keterangan telah mengikuti magang usaha simpan 
pinjam pada koperasi atau surat keterangan berpengalaman bekerja di 
bidang pengelolaan usaha simpan pinjam koperasi;  

2. surat keterangan berkelakuan baik dari pihak berwenang yang 
menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah melakukan 
tindakan tercela atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana 
di bidang keuangan atau tindak pidana lainnya;  

3. surat pernyataan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan 
semenda sampai derajat kesatu dengan pengurus lain atau pengawas; 
dan  

4. pernyataan Pengelola KSP tentang kesediaannya untuk bekerja secara 
purna waktu;  

e. daftar sarana kerja dilengkapi dengan keterangan kondisi fisiknya, paling 
sedikit terdiri atas:  
1. kantor;  
2. meja dan kursi kerja;  
3. alat hitung;  
4. tempat menyimpan uang atau brankas;  
5. tempat menyimpan buku administrasi dan pembukuan;   
6. buku pedoman dan Peraturan di bidang simpan pinjam koperasi; dan  
7. papan nama;  

f. penyetoran modal awal pendirian KSP sebagaimana dimaksud pada ayat 
(5) huruf a, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:  
1. dilengkapi dengan bukti penyetoran dari anggota kepada koperasinya;  
2. dibukukan dalam neraca KSP sebagai harta kekayaan badan hukum 

KSP;  
3. tidak boleh diambil, kecuali keluar dari keanggotaan koperasi dan ada 

modal pengganti dari anggota baru dan/atau Dana Cadangan koperasi; 
dan  

4. modal awal yang disetor oleh anggota terdiri dari Simpanan Pokok dan 
Simpanan Wajib, harus disimpan pada Bank Umum.  

(6) Khusus untuk Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) 
dilengkapi dengan dokumen tambahan: Dewan Pengawas Syariah salah 
satunya wajib memiliki rekomendasi MUI setempat atau DSN-MUI atau 
sertifikat pendidikan dan pelatihan Dewan Pengawas Syariah dari DSN-MUI.  

(7) Akta pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diperlukan untuk:  
a. Notaris Pembuat Akta Koperasi; dan  
b. Dihimpun dalam Buku Daftar Umum Koperasi oleh Menteri.  

(8) Notaris membuat salinan Akta Pendirian untuk koperasi yang bersangkutan.   
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Paragraf 2  
Modal Pendirian  

  
Pasal 11  

(1) Modal Pendirian paling sedikit berasal dari Simpanan Pokok.  
(2) Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambahkan berupa:  

a. Simpanan Wajib; dan/atau  
b. hibah.  

(3) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa:  
a. uang; dan/atau  
b. barang modal yang mempunyai nilai yang dapat diukur dalam satuan mata 

uang.  
(4) Simpanan Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetorkan oleh 

anggota kepada koperasi pada saat menjadi anggota.   
(5) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan surat 

pernyataan di atas materai dan/atau akta hibah.  
  

Paragraf 3  
Tata Cara Pendirian Koperasi  

  
Pasal 12  

(1) Pendirian Koperasi dilakukan dengan mengadakan rapat pendirian  yang 
dihadiri para pendiri dan pada saat yang sama dapat diadakan penyuluhan 
tentang perkoperasian oleh Kementerian Koperasi dan UKM dan/atau Dinas 
Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota sesuai wilayah keanggotaannya.  

(2) Rapat pendirian koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh 
paling sedikit 20 (dua puluh) orang bagi pendirian koperasi primer, sedangkan 
rapat pendirian koperasi sekunder dihadiri oleh paling sedikit 3 (tiga) badan 
hukum koperasi yang diwakili pengurus dan/atau anggota yang diberi kuasa 
berdasarkan keputusan  rapat anggota koperasi primer yang bersangkutan.  

(3) Rapat pendirian koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh 
pimpinan rapat dan sekretaris yang ditunjuk oleh para pendiri untuk 
membahas pokokpokok materi rancangan anggaran dasar yang meliputi:   
a. nama koperasi;  
b. nama para pendiri;  
c. alamat tetap atau tempat kedudukan koperasi;  
d. jenis koperasi;  
e. jangka waktu berdiri;  
f. maksud dan tujuan;  
g. keanggotaan koperasi;  
h. perangkat organisasi koperasi;  
i. modal koperasi;  
j. besarnya jumlah setoran simpanan pokok dan Simpanan Wajib;   
k. bidang dan kegiatan usaha koperasi;  
l. pengelolaan;  
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m. pembagian sisa hasil usaha;  
n. perubahan anggaran dasar;  
o. ketentuan mengenai pembubaran dan penyelesaiannya, serta hapusnya 

status badan hukum;  
p. sanksi; dan  
q. peraturan khusus.  

(4) Hasil rapat pendirian koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat 
(3) dibuat dalam notulen rapat dan/ atau Berita Acara Rapat untuk dituangkan 
dalam rancangan Anggaran Dasar.  

(5) Rapat pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri 
oleh Notaris.  

(6) Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mencatat kesepakatan tentang 
pokok-pokok hasil pembahasan dalam rapat pendirian untuk dirumuskan 
dalam akta pendirian.   

(7) Penetapan nama koperasi sebagai hasil rapat persiapan pendirian dapat di 
lakukan konfirmasi oleh Notaris pada SISMINBHKOP.   

(8) Koperasi yang telah memperoleh persetujuan nama sebagaimana dimaksud 
pada Pasal 8 wajib mengajukan permohonan Akta Pendirian dalam waktu 30 
(tiga puluh) hari.  

(9) Apabila setelah melewati 30 (tiga puluh) hari pada proses pengajuan nama 
tidak mengajukan permohonan Akta Pendirian, maka persetujuan nama 
Koperasi melalui SISMINBHKOP menjadi kadaluarsa dan Koperasi wajib 
mengajukan usulan nama baru.  

 
Bagian Keempat  

Pengesahan Akta Pendirian Koperasi  
  

Paragraf 1  
Umum  

  
Pasal 13  

(1) Untuk mendapatkan pengesahan terhadap akta pendirian Koperasi, para 
pendiri atau kuasa para pendiri mengajukan permintaan pengesahan secara 
tertulis kepada Menteri dengan menggunakan SISMINBHKOP.   

(2) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan dengan 
melampirkan:  
a. dua rangkap akta pendirian Koperasi, satu diantaranya bermaterai cukup;  
b. berita acara rapat pendirian Koperasi, termasuk pemberian kuasa untuk 

mengajukan permohonan pengesahan apabila ada;  
c. bukti penyetoran modal paling sedikit sebesar simpanan pokok;dan  
d. rencana awal kegiatan usaha Koperasi.  
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Paragraf 2  
Verifikasi Dokumen Permohonan  

  
Pasal 14  

(1) Lampiran permohonan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi yang diajukan 
oleh pemohon dilengkapi persyaratan dan berkas dokumen pendukung 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.  

(2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pemohon 
untuk diperiksa dan diteliti oleh Pejabat yang Berwenang melalui 
SISMINBHKOP.  

(3) Pejabat yang Berwenang menerbitkan tanda terima kepada pemohon, setelah 
dokumen  dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan.  

(4) Berkas dokumen kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
surat tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disimpan oleh 
Notaris.  

  
Paragraf 3  

Sistem Administrasi Badan Hukum Koperasi  
  

Pasal 15  
(1) Permohonan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi dilakukan secara tertulis 

dengan cara mengisi Format Isian Akta Pendirian Koperasi sebagaimana 
tersedia pada SISMINBHKOP.  

(2) Permohonan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diajukan pemohon dengan cara memindai dan mengunggah 
dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.   

(3) Administrator SISMINBHKOP memeriksa format isian sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2).  

(4) Apabila format isian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundangundangan, Pejabat yang Berwenang 
memberitahukan alasan penolakan kepada pemohon secara elektronik.  

(5) Penolakan sebagaimana dimaksud ayat (4) dapat dikoreksi atau diperbaiki 
oleh pemohon dan selanjutnya disampaikan kembali melalui SISMINBHKOP.  

  
Pasal 16  

(1) Menteri menerbitkan Keputusan pengesahan Akta Pendirian koperasi dalam 
jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak pengisian format isian 
akta pendirian dan dokumen yang diunggah dinyatakan telah dipenuhi secara 
lengkap dan benar oleh Pejabat yang berwenang.  

(2) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 
kepada Pemohon secara elektronik.  

(3) Notaris dapat langsung melakukan pencetakan Surat Keputusan Menteri 
tentang pengesahan Akta Pendirian Koperasi, dengan menggunakan kertas 
berwarna putih ukuran F4/folio dengan berat 80 (delapan puluh) gram serta 
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memuat frasa yang menyatakan “Keputusan Menteri ini dicetak dari 
SISMINBHKOP”.   

  
Pasal 17  

(1) Keputusan pengesahan Akta Pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 16 ayat (1) dihimpun oleh Kementerian Koperasi dan UKM dan 
dicatat dalam Buku Daftar Umum Koperasi dan dapat dibuat secara elektronik.  

(2) Kementerian Koperasi dan UKM wajib menyampaikan salinan keputusan 
pengesahan Akta Pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
kepada Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai tempat kedudukan  koperasi.  

 
Bagian Kelima  

Perubahan Anggaran Dasar Koperasi  
  

Paragraf 1  
Umum  

  
Pasal 18  

(1) Perubahan Anggaran Dasar Koperasi dilakukan berdasarkan keputusan rapat 
anggota sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar 
Koperasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

(2) Perubahan Anggaran Dasar Koperasi tidak dapat dilakukan apabila koperasi 
sedang menghadapi masalah hukum pidana atau perdata.  

  
Pasal 19  

(1) Materi Perubahan Anggaran Dasar Koperasi dapat menyangkut beberapa hal 
sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan anggota.   

(2) Perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang menyangkut perubahan bidang 
usaha, penggabungan, peleburan dan pembagian koperasi wajib mendapat 
pengesahan dari Menteri.   

(3) Perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang tidak menyangkut perubahan 
bidang usaha, penggabungan, peleburan dan pembagian koperasi wajib 
dilaporkan kepada Menteri.  

(4) Permohonan pengesahan dan pelaporan perubahan anggaran dasar 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) diajukan oleh Pemohon kepada 
Menteri secara elektronik menggunakan SISMINBHKOP.   

 
Paragraf 2  

Perubahan Bidang Usaha  
  

Pasal 20  
(1) Koperasi yang akan melakukan perubahan bidang usaha harus mendapatkan 

persetujuan Rapat Anggota.  
(2) Perubahan bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk 

penambahan dan/atau pengurangan bidang usaha.  
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(3) Perubahan pola pelayanan usaha Simpan Pinjam dari pola konvensional 
menjadi usaha Simpan Pinjam dan pembiayaan syariah termasuk perubahan 
bidang usaha.  

  
Paragraf 3  

Penggabungan  
  

Pasal 21  
(1) Penggabungan koperasi hanya dapat dilakukan apabila didasarkan atas 

pertimbangan pengembangan dan/atau efisiensi usaha pengelolaan koperasi 
sesuai dengan kepentingan anggota.  

(2) Koperasi melakukan Penggabungan setelah mendapat persetujuan Rapat 
Anggota dari masing-masing koperasinya.  

(3) Koperasi yang menerima Penggabungan wajib melakukan Perubahan 
Anggaran Dasar.  

(4) Koperasi yang bergabung, dihapus dari Daftar Umum Koperasi.  
(5) Pengurus Koperasi yang menerima Penggabungan menyampaikan 

permohonan pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi kepada 
Menteri.   

  
Paragraf 4  
Pembagian  

  
Pasal 22  

(1) Pembagian koperasi dilakukan untuk meningkatkan status hukum, 
kelembagaan dan usaha koperasi.  

(2) Pendirian koperasi hasil Pembagian dilakukan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan.  

(3) Permintaan pengesahan Perubahan Anggaran Dasar koperasi yang 
melakukan Pembagian diajukan sekaligus dengan permintaan pengesahan 
Akta Pendirian Koperasi baru hasil Pembagian.  

(4) Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi dan pengesahan Akta 
Pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diberikan dalam 
waktu yang bersamaan.  

(5) Pelaksanaan pemisahan aset, hutang dan anggota koperasi dilakukan oleh 
tim kerja yang dibentuk Koperasi yang melakukan Pembagian.   

  
Paragraf 5  

Perubahan Anggaran Dasar yang Dilaporkan  
  

Pasal 23  
(1) Perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang tidak menyangkut bidang usaha, 

Penggabungan, Peleburan, dan Pembagian koperasi wajib dilaporkan kepada 
Menteri dengan ketentuan sebagai berikut:  
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a. ditetapkan dengan keputusan rapat anggota koperasi sesuai dengan 
ketentuan dalam anggaran dasar koperasi;   

b. Berita Acara Rapat Perubahan Anggaran Dasar dan daftar hadir anggota 
wajib dilaporkan kepada Menteri  paling lambat 1 (satu) bulan sejak 
perubahan Anggaran Dasar dilakukan;  

c. Pengurus koperasi wajib mengumumkan Perubahan Anggaran Dasar 
Koperasi tersebut dalam media massa paling lambat dalam jangka waktu 
2 (dua) bulan sejak perubahan dilakukan;  

d. pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf c dilakukan paling 
sedikit 2 (dua) kali dengan tenggang waktu paling lama 45 (empat puluh 
lima) hari;   

e. apabila pengurus koperasi tidak melakukan kewajiban sebagaimana 
dimaksud dalam huruf c dan huruf d, maka Perubahan Anggaran Dasar 
Koperasi tidak mengikat pihak lain yang berkepentingan dengan koperasi;   

f. akibat yang timbul karena tidak dilakukan kewajiban sebagaimana 
dimaksud dalam huruf e menjadi tanggung jawab pengurus koperasi;   

g. Pejabat yang Berwenang, menyimpan laporan Perubahan Anggaran Dasar 
Koperasi tersebut dalam bundel arsip yang disediakan untuk keperluan 
tersebut; dan  

h. apabila terjadi perbedaan antara yang dilaporkan kepada Pejabat yang 
Berwenang dengan yang ada di koperasi, maka yang dianggap sah adalah 
yang ada di Pejabat yang Berwenang.  

(2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk perubahan 
susunan pengurus dan/atau pengawas koperasi.  

  
Paragraf 6  

Verifikasi Dokumen Permohonan  
  

Pasal 24  
(1) Permohonan pengesahan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang 

menyangkut perubahan bidang usaha dilengkapi dokumen:  
a. akta perubahan anggaran dasar sebanyak 2 (dua) rangkap yang dibuat 

secara otentik oleh Notaris;  
b. Berita Acara Rapat Anggota, atau salinan pernyataan keputusan rapat 

bermaterai yang ditandatangani oleh pimpinan rapat dan diketahui Notaris;  
c. fotokopi akta dan keputusan pengesahan Akta Pendirian dan akta 

Perubahan Anggaran Dasar sebelumnya;  
d. daftar hadir rapat anggota Perubahan Anggaran Dasar Koperasi;  
e. buku daftar anggota;  
f. susunan Pengurus dan Pengawas;  
g. fotokopi KTP Pengurus dan Pengawas;   
h. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) termasuk Klasifikasi Lapangan Usaha 

(KLU); dan  
i. fotokopi surat ijin usaha.  
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(2) Permohonan pengesahan akta perubahan anggaran dasar koperasi yang 
melakukan penggabungan dilengkapi dokumen:  
a. Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi hasil Penggabungan sebanyak 

2 (dua) rangkap yang dibuat secara otentik oleh Notaris;   
b. fotokopi akta dan keputusan pengesahan Akta Pendirian Koperasi yang 

menerima Penggabungan;   
c. fotokopi akta dan keputusan pengesahan Akta Pendirian Koperasi yang 

akan bergabung;  
d. berita acara rapat anggota Penggabungan koperasi;  
e. Berita Acara Rapat Perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang menerima 

Penggabungan;   
f. Berita Acara Rapat Anggota Koperasi yang akan bergabung sekaligus 

Pembubaran koperasi;  
g. daftar hadir rapat anggota koperasi  hasil Penggabungan;  
h. daftar hadir rapat anggota Perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang 

menerima Penggabungan;  
i. daftar hadir rapat anggota koperasi yang akan bergabung sekaligus 

Pembubaran koperasi;  
j. buku daftar anggota koperasi hasil Penggabungan;  
k. buku daftar anggota koperasi yang menerima Penggabungan;  
l. buku daftar anggota koperasi yang akan bergabung;  
m. susunan Pengurus dan Pengawas koperasi hasil Penggabungan;  
n. fotokopi KTP Pengurus dan Pengawas koperasi hasil Penggabungan;   
o. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) termasuk Klasifikasi Lapangan Usaha 

(KLU) koperasi hasil Penggabungan;dan  
p. neraca awal koperasi hasil Penggabungan.  

(3) Permohonan pengesahan akta Perubahan Anggaran Dasar Pembagian Koperasi 
dilengkapi dokumen:  

a. Akta Perubahan Anggaran Dasar Pembagian Koperasi sebanyak 2 (dua) rangkap  
yang dibuat secara otentik oleh Notaris;   

b. Berita Acara Rapat Anggota Perubahan Anggaran Dasar Pembagian Koperasi;  
c. daftar hadir rapat anggota Perubahan Anggaran Dasar Pembagian Koperasi;   
d. neraca koperasi yang melakukan pembagian;   
e. akta dan keputusan pendirian koperasi yang melakukan Pembagian;   
f. buku daftar anggota koperasi yang melakukan Pembagian; dan  
g. nomor pokok wajib pajak koperasi yang melakukan pembagian termasuk 

Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU).  
(4) Perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan 

ayat (3) yang dilakukan oleh koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah/unit 
simpan pinjam dan pembiayaan syariah koperasi melengkapi dokumen tambahan 
yang meliputi:  

a. daftar susunan Dewan Pengawas Syariah; dan  
b. fotokopi surat rekomendasi atau Sertifikat Pendidikan/Pelatihan Dewan Pengawas 

Syariah  dari DSN-MUI.  
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(5) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) 
disampaikan oleh pemohon untuk diperiksa dan diteliti oleh Pejabat Yang 
Berwenang.  

(6) Dokumen kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat 
(4) disimpan oleh Notaris.  
 

Paragraf 7  
Tatacara Pengesahan dan Pelaporan Perubahan Anggaran  

Dasar  
  

Pasal 25  
(1) Permohonan Pengesahan dan pelaporan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi 

dilakukan dengan cara mengisi Format Isian Akta Perubahan Anggaran Dasar 
Koperasi.  

(2) Permohonan Pengesahan dan pelaporan Perubahan Anggaran Dasar koperasi 
sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan pemohon dengan cara memindai dan 
mengunggah dokumen sebagai berikut:  
a. Berita Acara Rapat Perubahan Anggaran Dasar Koperasi;  
b. daftar hadir rapat Perubahan Anggaran Dasar Koperasi;  
c. fotokopi KTP para Pengurus dan Pengawas;  
d. akta Perubahan Anggaran Dasar yang ditanda tangani notaris bermaterai 

dan/atau Pernyataan Keputusan Rapat;  
e. fotokopi Akta dan Keputusan Pendirian dan/atau Akta dan 

KeputusanPerubahan Anggaran Dasar terakhir;  
f. fotokopi halaman pertama dan terakhir Buku Daftar Anggota; dan  
g. neraca Tahun Buku Terakhir.  

(3) Administrator SISMINBHKOP memeriksa format isian sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2).  

(4) Apabila format isian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangundangan, administrator memberitahukan alasan 
penolakan kepada pemohon secara elektronik.  

(5) Penolakan sebagaimana dimaksud ayat (4) dapat dikoreksi atau diperbaiki oleh 
pemohon dan selanjutnya disampaikan kembali melalui SISMINBHKOP.  
 

Pasal 26  
(1) Keputusan Menteri dan jawaban laporan mengenai Perubahan Anggaran Dasar 

Koperasi diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak 
pengisian format isian Akta Perubahan Anggaran Dasar dan dokumen yang 
diunggah dinyatakan telah lengkap dan benar oleh administrator SISMINBHKOP.  

(2) Keputusan Menteri dan jawaban laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
disampaikan kepada Pemohon secara elektronik.  

(3) Notaris dapat langsung melakukan pencetakan sendiri Keputusan Menteri 
mengenai pengesahan dan jawaban laporan mengenai Perubahan Anggaran 
Dasar Koperasi, menggunakan kertas berwarna putih ukuran F4/folio dengan 
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berat 80 (delapan puluh) gram serta memuat frasa yang menyatakan “Keputusan 
Menteri dan jawaban laporan ini dicetak dari SISMINBHKOP”.  
  

Pasal 27  
(1) Keputusan Menteri dan jawaban laporan mengenai Perubahan Anggaran Dasar 

Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dihimpun oleh Pejabat 
Yang Berwenang dan dicatat dalam Buku Daftar Umum Koperasi dan dapat dibuat 
secara elektronik.  

(2) Keputusan pengesahan dan jawaban laporan Perubahan Anggaran Dasar 
Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan dan dikirim kepada 
Dinas yang bersangkutan sesuai dengan wilayah keanggotaan koperasi.  

  
Pasal 28  

(1) Keputusan Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi tidak mengubah 
nomor dan tanggal badan hukum Koperasi yang telah dikeluarkan.   

(2) Nomor keputusan pengesahan dan pelaporan perubahan anggaran dasar 
koperasi harus mencantumkan kode “PAD”.   
 

Bagian Keenam  
Penggabungan, Peleburan, Pembagian Koperasi  

  
Paragraf 1  

Umum  
  

Pasal 29  
(1) Untuk kepentingan pelayanan anggota dan pengembangan usaha, efisiensi dan 

daya saing, koperasi dapat melakukan Penggabungan, Peleburan dan 
Pembagian.  

(2) Koperasi yang melakukan Penggabungan, Peleburan dan Pembagian harus 
melaksanakan tanggung jawab terhadap kewajibannya.  

(3) Penggabungan, Peleburan dan Pembagian Koperasi dilakukan dengan 
menentukan jenis koperasi sesuai dengan kepentingan ekonomi anggota dan 
berdasarkan keputusan Rapat Anggota masing-masing Koperasi.    

  
Paragraf 2  

Penggabungan  
  

Pasal 30  
(1) Penggabungan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini dilakukan tanpa 

mengadakan Pembubaran Koperasi terlebih dahulu.  
(2) Penggabungan dilakukan oleh Koperasi sejenis dengan menggunakan badan 

hukum dan nama Koperasi yang menerima Penggabungan.  
(3) Penggabungan, Peleburan, dan Pembagian Koperasi dilakukan dengan 

menentukan jenis koperasi sesuai kepentingan ekonomi anggota.  
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Pasal 31  
(1) Segala hak dan kewajiban sebagai akibat dari Penggabungan koperasi menjadi 

tanggung jawab Koperasi yang menerima Penggabungan.  
(2) Tanggung jawab Koperasi yang menerima penggabungan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) melakukan:  
a. Perubahan Anggaran Dasar;  
b. konsolidasi organisasi; dan  
c. konsolidasi laporan keuangan.  
  

Paragraf 3  
Peleburan  

  
Pasal 32  

(1) Peleburan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini dilakukan dengan 
mengadakan Pembubaran Koperasi terlebih dahulu.  

(2) Peleburan dilakukan oleh Koperasi dengan mendirikan badan hukum baru dan 
nama Koperasi baru, serta menetapkan jenis Koperasi.  

(3) Pendirian badan hukum Koperasi hasil Peleburan dan nama koperasi diatur sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  
  

Pasal 33  
(1) Segala hak dan kewajiban sebagai akibat dari Peleburan koperasi menjadi 

tanggung jawab Koperasi baru hasil Peleburan.  
(2) Tanggung jawab Koperasi baru hasil Peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) melakukan:  
a. permohonan pengesahan akta pendirian Koperasi;  
b. konsolidasi organisasi;dan  
c. konsolidasi laporan keuangan.  
  

Paragraf 4  
Pembagian  

  
Pasal 34  

(1) Koperasi dapat melakukan Pembagian, dengan mendirikan satu atau beberapa 
koperasi baru.  

(2) Koperasi yang memiliki beberapa unit usaha dan akan melakukan spesialisasi 
usaha sesuai dengan jenis koperasi dapat memisahkan unit usaha yang 
dimilikinya menjadi Koperasi baru dengan badan hukum tersendiri.   

(3) Segala hak dan kewajiban dari akibat Pembagian Koperasi menjadi tanggung 
jawab masing-masing Koperasi setelah dilakukan pembagian hak dan kewajiban 
berdasarkan keputusan Rapat Anggota.  

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembagian Koperasi diatur dengan Peraturan 
Menteri.  
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Pasal 35  
Syarat Pembagian Koperasi sebagai berikut:  
a. koperasi yang akan melakukan pembagian telah berbadan hukum;  
b. tidak sedang berperkara di pengadilan;  
c. memiliki unit usaha yang dikelola secara terpisah dan laporan keuangan 

tersendiri yang akan dipisahkan dari koperasi yang akan melakukan 
Pembagian;  

d. terdapat paling sedikit 20 (dua puluh) orang anggota koperasi primer dan 3 
(tiga) badan hukum untuk koperasi sekunder yang bersedia menjadi anggota 
koperasi baru hasil Pembagian;  

e. memiliki keinginan untuk melakukan Pembagian yang dinyatakan melalui 
Keputusan Rapat Anggota;  

f. memiliki laporan pertanggungjawaban keuangan yang telah diperiksa baik oleh 
internal atau eksternal;  

g. mendapat persetujuan dari pemilik modal penyertaan koperasi;  
h. bebas dari persoalan hutang piutang dalam suatu pernyataan dari para 

pihak;dan  
i. pembiayaan proses Pembagian Koperasi ditanggung oleh  koperasi yang 

melaksanakan pembagian.   
 

Pasal 36  
(1) Koperasi yang akan melakukan Pembagian wajib:  

a. menyelenggarakan Rapat Anggota untuk menyepakati Pembagian koperasi;  
b. merubah atau menyusun Anggaran Dasar;  
c. menetapkan keanggotaan, pengurus dan pengawas;  
d. melakukan pembagian aset dari koperasi yang dibagi kepada koperasi baru 

hasil pembagian;dan  
e. membuat notulen/Berita Acara Rapat Anggota tentang pembagian koperasi 

yang dibuat secara otentik dengan Akta Notaris.  
(2) Bagi koperasi baru hasil Pembagian wajib:  

a. menerima dan mengadministrasikan aset hasil pembagian dari Koperasi yang 
dibagi;  

b. menetapkan dan mengadministrasikan keanggotaan koperasi;  
c. memilih dan menetapkan Pengurus/Pengawas;  
d. menetapkan neraca awal Koperasi;  
e. menetapkan rencana kerja koperasi selama 3 (tiga) tahun;dan  
f. memenuhi peraturan perundang-undangan tentang unit usaha simpan pinjam 

bagi kegiatan usaha simpan pinjam.  
(3) Bagi koperasi yang dibagi wajib melaksanakan :  

a. perubahan Anggaran Dasar;  
b. penyesuaian Rencana Kerja dan Rencana Anggaran pendapatan Belanja 

Koperasi (RAPBK) baik jangka pendek maupun jangka panjang;dan  
c. penataan administrasi keanggotaan koperasi.  
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(4) Mengajukan permohonan pengesahan Akta Perubahan Anggaran Dasar dan 
permohonan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi baru hasil Pembagian, 
sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.   

(5) Pejabat yang Berwenang melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap berkas 
permohonan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi hasil Pembagian sebagaimana 
ketentuan yang berlaku serta memeriksa:  
a. isi Anggaran Dasar;  
b. neraca Awal Koperasi hasil Pembagian harus mengungkapkan:  
c. nama dan penjelasan tentang koperasi hasil pembagian;  
d. tanggal efektif Pembagian koperasi;  
e. kegiatan usaha yang telah diputuskan untuk dihentikan akibat Pembagian 

koperasi;dan  
f. nilai Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib sebagai akibat Pembagian 

koperasi.  
(6) Pejabat yang Berwenang mengeluarkan keputusan pengesahan atau penolakan 

perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang melakukan Pembagian dan Pendirian 
koperasi hasil Pembagian berdasarkan penelitian dan pemeriksaan atas berkas 
permohonan dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

(7) Keputusan pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang melakukan 
Pembagian dan Pendirian koperasi hasil Pembagian (koperasi baru) diumumkan 
dalam Berita Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.  

(8) Keterkaitan kelembagaan dan usaha koperasi yang dibagi dengan koperasi hasil 
Pembagian diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

(9) Pengaturan teknis lebih lanjut sebagaimana dimaksud ayat (8) harus diatur dalam 
Anggaran Dasar/anggaran rumah tangga Koperasi yang dibagi maupun koperasi 
hasil pembagian.  
 

Bagian Ketujuh  
Pembubaran Koperasi  

  
Paragraf 1  

Umum  
  

Pasal 37  
Pembubaran Koperasi dapat dilakukan berdasarkan:  
a. keputusan Rapat Anggota; dan  
b. keputusan Pemerintah  
  

Paragraf 2  
Pembubaran Koperasi Oleh Rapat Anggota  

  
Pasal 38  

Alasan pembubaran koperasi oleh Rapat Anggota dapat dikarenakan jangka 
waktu telah berakhir.  
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Pasal 39  
(1) Undangan Rapat Anggota dalam rangka Pembubaran Koperasi, dikirim oleh 

Pengurus paling lama 14 (empat belas) hari sebelum Rapat Anggota 
diselenggarakan.  

(2) Rapat Anggota dalam rangka Pembubaran Koperasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), dianggap sah apabila sudah mencapai kuorum yang dihadiri oleh paling 
sedikit 3/4 (tiga perempat) jumlah Anggota.  

  
Pasal 40  

(1) Keputusan Rapat Anggota tentang Pembubaran Koperasi dianggap sah apabila 
disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah suara yang sah.  

(2) Keputusan Rapat Anggota tentang Pembubaran koperasi wajib membentuk Tim 
Penyelesai, Tim Penyelesai melakukan pekerjaan penyelesaian dalam jangka 
waktu 2 (dua) tahun sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Koperasi.  

(3) Keputusan Rapat Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan 
secara tertulis oleh kuasa Rapat Anggota kepada Menteri dan semua Kreditur.  

(4) Pembubaran Koperasi oleh rapat anggota dilaporkan kepada Menteri.  
(5) Koperasi yang telah bubar dihapus dan dicoret dari Buku Daftar Umum Koperasi.   

  
Pasal 41  

(1) Koperasi yang jangka waktu berdiri telah berakhir, sebagaimana diatur dalam 
Anggaran Dasar, dapat melakukan perubahan jangka waktu berdirinya atau 
menyelenggarakan Rapat Anggota Pembubaran Koperasi.   

(2) Dalam hal koperasi melakukan perubahan jangka waktu berdirinya, koperasi yang 
bersangkutan  harus menyelenggarakan Rapat Anggota Perubahan Anggaran 
Dasar paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum  jangka waktu berakhirnya koperasi, 
dan melaporkan kepada Pejabat yang Berwenang paling lambat 1 (satu) bulan, 
sejak tanggal keputusan Rapat Anggota.  

(3) Pejabat yang Berwenang, melakukan pencatatan perpanjangan jangka waktu 
berdirinya koperasi dalam Buku Daftar Umum Koperasi.  

 
Pasal 42  

(1) Koperasi yang jangka waktunya telah berakhir dan tidak melakukan perpanjangan 
sesuai dengan Anggaran Dasar koperasi, dinyatakan bubar dengan sendirinya 
dan harus melaporkan posisinya kepada Pejabat yang Berwenang.  

(2) Pejabat yang Berwenang menerbitkan keputusan pembubaran dan 
mengumumkannya dalam Berita Negara.  
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Paragraf 3  
Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah   

  
Pasal 43  

Menteri dapat membubarkan Koperasi apabila:  
a. Koperasi tidak memenuhi ketentuan dalam UndangUndang Nomor 25 Tahun 1992 

tentang Perkoperasian dan/atau tidak melaksanakan ketentuan  Anggaran Dasar 
Koperasi bersangkutan;   

b. kegiatan koperasi bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan, 
yang dinyatakan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai 
kekuatan hukum tetap;   

c. Koperasi dinyatakan pailit, berdasarkan keputusan pengadilan yang telah 
mempunyai kekuatan hukum tetap;   

d. Koperasi tidak melakukan Rapat Anggota, selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; 
dan/atau  

e. Koperasi tidak melakukan kegiatan usaha secara nyata, selama 2 (dua) tahun 
berturut-turut terhitung sejak tanggal Pengesahan Akta Pendirian Koperasi.   
  

Pasal 44  
(1) Sebelum mengeluarkan keputusan Pembubaran Koperasi, Menteri 

menyampaikan secara tertulis dengan surat tercatat tentang rencana Pembubaran 
Koperasi kepada Pengurus.  

(2) Dalam hal Pengurus Koperasi tidak diketahui alamatnya, Menteri menyampaikan 
surat pemberitahuan rencana Pembubaran Koperasi kepada anggota Koperasi 
yang masih ada.  

(3) Dalam hal anggota Koperasi tidak diketahui alamatnya, Menteri mengumumkan 
rencana Pembubaran Koperasi dengan menempelkan surat pemberitahuan 
rencana Pembubaran Koperasi pada papan pengumuman yang terletak pada 
kantor Kecamatan dan/atau, Kelurahan/Desa tempat kedudukan Koperasi.   

(4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan 
menggunakan media cetak maupun media elektronik atau media lainnya.  
  

Pasal 45  
(1) 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.  

(2) Dalam hal tidak ada pernyataan keberatan yang diajukan oleh Pengurus dan 
Anggota Koperasi, Menteri menerbitkan 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 44.  
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Pasal 46  
(1) Pernyataan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) diajukan 

secara tertulis kepada Menteri, menggunakan surat tercatat, yang menguraikan 
secara jelas alasan yang menjadi dasar keberatan.  

(2) Surat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:  
a. laporan pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas dalam Rapat Anggota 

tahunan paling sedikit 2 (dua) tahun buku terakhir; dan  
b. SPT PPH Badan atas nama Koperasi 2 (dua) tahun buku terakhir.   

(3) Menteri wajib memutuskan untuk menerima atau menolak keberatan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, dalam jangka waktu paling lambat 30 
(tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya pengajuan keberatan secara 
tertulis dan tercatat.  

(4) Dalam hal Menteri menolak keberatan yang diajukan oleh Pengurus atau Anggota 
sebagaimana seperti dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2), Menteri menerbitkan 
Keputusan Pembubaran Koperasi berikut alasan penolakan dalam jangka waktu 
paling lambat 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal keputusan untuk 
menolak keberatan ditetapkan.  

(5) Keputusan Menteri untuk menerima atau menolak keberatan yang diajukan 
merupakan putusan akhir.  
  

Pasal 47  
Dalam hal Menteri tidak mengeluarkan Keputusan, selama Pembubaran Koperasi 
berlangsung dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (4), 
maka rencana Pembubaran Koperasi dinyatakan batal demi hukum.  
  

Pasal 48  
(1) Menteri menyampaikan Keputusan Pembubaran Koperasi secara tertulis memakai 

“surat tercatat” kepada Pengurus atau anggota Koperasi dalam jangka waktu 
paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal dikeluarkannya 
Keputusan Pembubaran Koperasi  

(2) Dalam hal Pengurus atau Anggota Koperasi tidak diketahui alamatnya, Menteri 
mengumumkan 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).   
 

Paragraf 4  
Penyelesaian   

  
Pasal 49  

(1) Untuk melaksanakan penyelesaian pembubaran Koperasi, harus dibentuk Tim 
Penyelesai Pembubaran Koperasi.  

(2) Tim Penyelesai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas:  
a. Tim Penyelesai Pembubaran Koperasi berdasar keputusan Rapat Anggota;  
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b. Tim Penyelesai Pembubaran Koperasi berdasar berakhirnya jangka waktu 
berdirinya Koperasi; dan  

c. Tim Penyelesai Pembubaran Koperasi berdasar Keputusan Menteri;   
(3) Tim Penyelesai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, ditunjuk 

berdasarkan kuasa Rapat Anggota.  
(4) Tim Penyelesai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, ditetapkan dengan 

Keputusan Menteri.  
(5) Penunjukan anggota Tim Penyelesai oleh Menteri untuk melakukan penyelesaian 

Pembubaran Koperasi dilakukan sekaligus dalam Keputusan Pembubaran 
Koperasi.  

(6) Selama dalam proses penyelesaian, koperasi tersebut tetap ada dengan sebutan 
"Koperasi dalam penyelesaian".  
  

Pasal 50  
(1) Tim Penyelesai mempunyai tugas:  

a. melakukan pencatatan dan penyusunan informasi tentang kekayaan dan 
kewajiban Koperasi;  

b. mengumpulkan segala keterangan yang diperlukan;  
c. menyelesaikan hak dan kewajiban Koperasi sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan;  
d. membuat berita acara penyelesaian dan laporan kepada Menteri; dan  
e. mengajukan permohonan untuk diumumkan dalam Berita Negara Republik 

Indonesia.  
(2) Tim Penyelesai mempunyai wewenang:  

a. melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama Koperasi dalam 
penyelesaian;  

b. memanggil Pengawas, Pengurus, dan anggota terutama yang diperlukan baik 
sendiri maupun bersama-sama;  

c. memeriksa dan menggunakan segala catatan dan arsip Koperasi;  
d. menginventarisasi kondisi harta kekayaan koperasi;  
e. menjual aset Koperasi;  
f. menetapkan dan melaksanakan pembayaran kewajiban koperasi yang 

didahulukan, berdasarkan ketetentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku; dan   

g. menggunakan sisa kekayaan Koperasi untuk dibagikan kepada anggota.  
  

Pasal 51  
(1) Dalam pelaksanaan tugas Tim Penyelesai wajib bertindak secara jujur dan teliti 

sesuai dengan keahliannya, serta mendahulukan kepentingan penyelesaian 
pembubaran Koperasi.  

(2) Tim Penyelesai wajib menyelesaikan tugasnya dalam jangka waktu yang 
ditetapkan dalam Keputusan Pembubaran Koperasi, tetapi tidak lebih lama dari 2 
(dua) tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Keputusan Pembubaran 
Koperasi.  
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(3) Dalam hal Tim Penyelesai tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), Menteri dapat mengganti Tim Penyelesai.  
  

Pasal 52  
(1) Tim Penyelesai membuat Berita Acara mengenai pelaksanaan seluruh tugasnya.  
(2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Menteri 

sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas penyelesaian Pembubaran 
Koperasi.  

(3) Penyampaian Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian 
Pembubaran Koperasi selesai dan tanggung jawab pelaksanaan penyelesaian 
Pembubaran Koperasi menjadi tanggung jawab Menteri.  
  

Pasal 53  
(1) Seluruh biaya dan/atau pengeluaran yang wajar diperlukan oleh Tim Penyelesai 

Pembubaran Koperasi untuk melaksanakan tugasnya membubarkan Koperasi 
yang diputuskan oleh Pemerintah, menjadi beban anggaran Kementerian yang 
membidangi Koperasi.  

(2) Dalam hal terdapat sisa hasil penyelesaian Pembubaran Koperasi, Menteri dapat 
menetapkan upah Tim Penyelesai, yang dibebankan pada Koperasi, paling tinggi 
sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari besarnya upah Tim Penyelesai.  

(3) Besarnya upah Tim Penyelesai yang dibebankan pada Koperasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) paling tinggi bernilai 5% (lima perseratus) dari jumlah 
keseluruhan sisa hasil penyelesaian.  

(4) Menteri menetapkan besarnya upah Tim Penyelesai berdasarkan tingkat kesulitan 
pelaksanaan penyelesaian Pembubaran, kebutuhan yang ada serta kondisi 
Koperasi yang dibubarkan.  

 
Pasal 54  

(1) Atas nama Menteri, Tim Penyelesai memberitahukan tentang Pembubaran 
Koperasi secara tertulis memakai surat tercatat kepada kreditur Koperasi dalam 
jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari, terhitung sejak tanggal 
dikeluarkannya Keputusan Pembubaran Koperasi.  

(2) Dalam hal alamat Kreditur Koperasi tidak diketahui, Pembubaran Koperasi 
diumumkan secara luas diantaranya dengan cara menempelkan Keputusan 
Pembubaran Koperasi pada berbagai papan pengumuman, media cetak, media 
elektronik, atau menggunakan media lain dengan memperhatikan jangka waktu 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).  

(3) Pengumuman Pembubaran Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilakukan selama proses penyelesaian Pembubaran berlangsung.  

(4) Surat pemberitahuan atau pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dan ayat (2) paling sedikit memuat nama dan alamat Tim Penyelesai Pembubaran 
Koperasi.  
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Pasal 55  
(1) Kreditur yang menerima surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 54 ayat (1) dapat mengajukan tagihan kepada Tim Penyelesai dalam jangka 
waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya 
surat pemberitahuan dengan menunjukkan bukti yang sah.  

(2) Kreditur yang mengetahui Pembubaran Koperasi melalui papan pengumuman, 
media cetak, media elektronik, atau media lainnya sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 54 ayat (2) dapat mengajukan tagihan kepada Tim Penyelesai selama 
penyelesaian Pembubaran masih berlangsung.  

  
Paragraf 6  

Pendelegasian Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan  
Anggaran Dasar, Penggabungan, Pembagian dan Pembubaran Koperasi  

  
Pasal 56  

Menteri mendelegasikan pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran 
Dasar, Penggabungan, Peleburan, Pembagian, dan Pembubaran Koperasi 
kepada Deputi Bidang Kelembagaan.  
 

Paragraf 7  
Pengumuman Dalam Berita Negara dan Tambahan Berita Negara  

  
Pasal 57  

(1) Menteri mengumumkan pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar 
dan Pembubaran Koperasi, dalam Berita Negara.  

(2) Koperasi dapat mengumumkan Anggaran Dasar atau Perubahan Anggaran Dasar 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di dalam Tambahan Berita Negara.  

 
BAB III  

ORGANISASI KOPERASI  
  

Bagian Kesatu  
Keanggotaan Koperasi  

  
Pasal 58  

(1) Anggota Koperasi Primer adalah setiap Warga Negara Indonesia yang mampu 
melakukan tindakan hukum dan memiliki kepentingan ekonomi yang sama dengan 
sesama anggota lain.  

(2) Anggota Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang sudah berbadan hukum 
koperasi dan memiliki kepentingan ekonomi yang sama.  

(3) Setiap anggota koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi.  
(4) Wajib dicatat dalam buku daftar anggota.  
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Pasal 59  
(1) Calon anggota adalah orang seorang atau badan hukum koperasi simpan pinjam 

atau koperasi yang memiliki unit simpan pinjam yang telah menerima pelayanan 
dari koperasi, tetapi belum memenuhi semua persyaratan sebagai anggota 
koperasi yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga 
Koperasi.  

(2) Calon anggota memiliki hak bicara untuk menyampaikan pendapat atau saran, 
tetapi tidak memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan serta tidak memiliki 
hak untuk memilih dan dipilih sebagai Pengurus atau Pengawas.  

(3) Calon anggota memperoleh pelayanan yang sama dengan anggota dari 
koperasinya.  
  

Pasal 60  
(1) Calon anggota sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 ayat (1) dalam jangka waktu 

3 (tiga) bulan setelah melunasi Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib menjadi 
anggota.  

(2) Koperasi yang memiliki calon anggota wajib melakukan upaya untuk mendorong 
menjadi anggota.  
 

Pasal 61  
(1) Warga Negara Indonesia yang belum cakap melakukan tindakan hukum (dibawah 

umur) dan Warga Negara Asing yang ingin mendapat pelayanan dan menjadi 
anggota Koperasi dan tidak sepenuhnya memenuhi persyaratan sebagaimana 
ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dapat diterima 
sebagai Anggota Luar Biasa.  

(2) Anggota Luar Biasa mempunyai hak bicara tetapi tidak mempunyai hak suara dan 
hak untuk memilih dan dipilih sebagai Pengurus dan Pengawas.  

(3) Anggota Luar Biasa berhak atas sisa hasil usaha sesuai dengan keputusan Rapat 
Anggota.  

(4) Koperasi wajib menyelenggarakan pendidikan koperasi terhadap anggota luar 
biasa yang belum cakap hukum atau di bawah usia dewasa, antara lain untuk 
mendidik anggota luar biasa tersebut menjadi kader koperasi yang memahami 
koperasinya dan hidup ekonomis.  

(5) Ketentuan mengenai Anggota Luar Biasa dicantumkan dalam Anggaran Dasar 
dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi.  
 

Pasal 62  
(1) Anggota koperasi primer, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:  

a. Warga Negara Indonesia;  
b. mampu melakukan perbuatan hukum;  
c. mempunyai kepentingan ekonomi yang sama dalam lingkup usaha koperasi  
d. telah melunasi Simpanan Pokok;  
e. menyetujui  Anggaran  Dasar/Anggaran Rumah Tangga Koperasi yang  

bersangkutan;dan  
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f. telah terdaftar dalam buku daftar anggota dan telah menandatangani atau 
membubuhkan cap jempol pada buku daftar anggota.  

(2) Anggota Koperasi Sekunder, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:  
a. telah berbadan hukum;  
b. mampu melakukan tindakan hukum;  
c. mempunyai kepentingan ekonomi yang sama dalam lingkup usaha koperasi 

sekunder;  
d. telah melunasi simpanan pokok;  
e. menyetujui  Anggaran  Dasar/Anggaran Rumah Tangga koperasi 

sekunder yang bersangkutan;dan  
f. telah terdaftar dalam buku daftar anggota dan telah menandatangani atau 

membubuhkan cap jempol pada buku daftar anggota.  
(3) Daftar anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan ayat (2) huruf f 

dapat dibuat dalam bentuk buku konvensional dan/atau dalam bentuk elektronik 
terverifikasi.  

(4) Dalam rangka pengembangan keanggotaan koperasi, Kementeriandibidang 
perkoperasian menyelenggarakan sistem informasi keanggotaan koperasi secara 
nasional, dalam bentuk konvensional maupun elektronik.  
  

Pasal 63  
(1) Keanggotaan koperasi berakhir bilamana Anggota yang bersangkutan:  

a. minta berhenti atas permintaan sendiri;  
b. diberhentikan oleh Pengurus;  
c. meninggal dunia; dan/atau  
d. koperasi bubar.  

(2) Dalam hal Anggota berhenti atas permintaaan sendiri sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a, maka:  
a. Anggota tersebut wajib mengajukan surat pengunduran diri yang ditujukan 

kepada Pengurus Koperasi; dan  
b. Pengurus mengabulkan pengunduran diri tersebut setelah hak dan kewajiban 

diselesaikan.  
(3) Anggota diberhentikan oleh Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

b apabila:  
a. tidak lagi memenuhi syarat-syarat keanggotaan sesuai dengan ketentuan 

Anggaran Dasar;  
b. mencemarkan nama baik Koperasi; dan/atau  

c. merugikan koperasi.  
(4) Apabila Anggota Koperasi meninggal dunia, maka secara otomatis 

keanggotaannya berakhir.  
(5) Hak dan kewajiban Anggota Koperasi yang meninggal dunia dapat beralih kepada 

ahli warisnya yang sah apabila ahli waris diterima menjadi anggota yang 
memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar.  

(6) Apabila Koperasi bubar maka keanggotaan koperasi tersebut berakhir.  
(7) Pengaturan tentang tata cara pemberhentian anggota harus ditetapkan dalam 

Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Koperasi.  



 

 362 

Pasal 64  
(1) Pengurus koperasi dapat memberhentikan Anggota untuk sementara waktu 

dengan mengeluarkan keputusan pemberhentian sementara dan Pengurus harus 
mempertanggungjawabkannya kepada Rapat Anggota.  

(2) Anggota yang diberhentikan oleh Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat mengajukan keberatan atau pembelaaan dalam Rapat Anggota berikutnya.  

(3) Dalam hal Rapat Anggota menerima keberatan atau pembelaaan Anggota 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), keputusan pemberhentian sementara 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicabut dan keanggotaan bagi 
anggota yang bersangkutan dipulihkan kembali.  

(4) Dalam hal Rapat Anggota menolak keberatan atau pembelaaan anggota 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Rapat Anggota mengukuhkan keputusan 
Pengurus tersebut.  

  
Bagian Kedua  

Bentuk dan Jenis Koperasi  
  

Pasal 65  
(1) Koperasi dapat berbentuk Koperasi Primer dan/atau Koperasi Sekunder.  
(2) Koperasi  Primerberanggotakan orang seorang, dan didirikan oleh paling sedikit 

20 (dua puluh) orang pendiri;  
(3) Pembentukan Koperasi Primer berdasarkan pada kesamaan kepentingan 

ekonomi dan kebutuhan pelayanan anggota.  
(4) Koperasi Sekunder beranggotakan koperasi-koperasi yang telah berbadan 

hukum, dan didirikan oleh paling sedikit 3 (tiga) Koperasi.  
(5) Koperasi Sekunder didirikan berdasarkan pada kesamaan kepentingan ekonomi 

dan kesamaan kebutuhan jasa pelayanan koperasi anggotanya.  
(6) Pembentukan Koperasi Sekunder bertujuan untuk pengembangan dan efisiensi 

usaha.  
  

Pasal 66  
(1) Setiap Koperasi mencantumkan jenis Koperasi dalam Anggaran Dasar.  
(2) Jenis Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kesamaan 

kegiatan usaha dan kepentingan ekonomi anggota.  
 

Pasal 67  
Jenis Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) terdiri dari:  
a. Koperasi Konsumen;  
b. Koperasi Produsen;  
c. Koperasi Jasa;   
d. Koperasi Pemasaran; dan  
e. Koperasi Simpan Pinjam.  
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Pasal 68  
(1) Koperasi Konsumen menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang 

penyediaan barang kebutuhan Anggota dan non-Anggota.  
(2) Koperasi Produsen menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang 

pengadaan sarana, pemasaran, dan faktor produksi serta pemasaran produksi 
yang dihasilkan Anggota kepada Anggota dan non-Anggota.  

(3) Koperasi Jasa menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan jasa non-simpan 
pinjam yang diperlukan oleh Anggota dan non-Anggota.  

(4) Koperasi Pemasaran menyelenggarakan kegiatan usaha memasarkan produk 
yang dihasilkan Anggota dan nonAnggota.  

(5) Koperasi Simpan Pinjam menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya 
usaha yang melayani Anggota.  
  

Pasal 69  
(1) Setiap anggota koperasi harus berpartisipasi aktif memanfaatkan pelayanan yang 

diberikan oleh koperasi.  
(2) Untuk meningkatkan efisiensi  dan daya saing, koperasi dapat melakukan 

Penggabungan atau Peleburan dengan koperasi lainnya yang sejenis.  
 

Pasal 70  
(1) Koperasi Konsumen, Koperasi Produsen, Koperasi Pemasaran dan Koperasi Jasa 

dapat melakukan kegiatan usaha lain, sesuai kebutuhan Anggota.  
(2) Kegiatan usaha lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan 

dalam Anggaran Dasar.  
(3) Penyebutan jenis Koperasi yang menyelenggarakan beberapa kegiatan usaha 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)berdasarkan pada kesamaan kegiatan 
usaha dan/atau kepentingan ekonomi Anggota yang terbesar.  

(4) Khusus koperasi yang dibentuk oleh golongan profesional seperti pegawai negeri, 
anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI)/Polisi Republik Indonesia (Polri), 
karyawan, kelompok profesi, pekerja dan sebagainya, bukan merupakan jenis 
koperasi, namun dapat dilembagakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.  
  

Pasal 71  
(1) Koperasi Konsumen menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang 

penyediaan barang kebutuhan konsumsi.  
(2) Dalam pelayanan penyediaan barang kebutuhan konsumsi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) Koperasi Konsumen melakukan pembelian dan 
pengadaan bersama.  

(3) Koperasi Konsumen melakukan penjualandan dapat berfungsi sebagai distributor, 
agen, pengecer, dan lainnya sesuai persyaratan yang berlaku.  

(4) Aktivitas usaha Koperasi Konsumen diutamakan untuk melayani anggota.  
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Pasal 72  
(1) Koperasi  Produsen melaksanakan aktivitas usaha meliputi:  

a. menyelenggarakan pelayanan penyediaan sarana dan prasarana produksi 
kepada Anggota;  

b. mengolah dan memproses produk barang dan jasa; dan  
c. memasarkan produk-produk yang dihasilkan oleh Anggota.  

(2) Koperasi Produsen dapat menyelenggarakan pelayanan jasa pengolahan berupa 
penyediaan sarana pengolahan untuk melayani kebutuhan anggota.   

(3) Koperasi Produsen dapat dikembangkan dan berfungsi sebagai pemegang merek 
produk dan lainnya yang terkait dengan aktivitas produksi.  

(4) Kontribusi volume usaha Koperasi Produsen diprioritaskan bagi pelayanan kepada 
Anggota.  
  

Pasal 73  
(1) Koperasi Produsen dikembangkan untuk mengolah produk primer dan sekunder.  
(2) Koperasi Produsen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikembangkan sesuai 

dengan kebutuhan anggota.  
  

Pasal 74  
(1) Koperasi Jasa dapat melaksanakan aktivitas usaha meliputi:  

a. kegiatan pelayanan jasa keuangan;dan  
b. kegiatan pelayanan Jasa non Keuangan.   

(2) Koperasi yang menyelenggarakan Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf a, melaksanakan kegiatan usaha, antara lain:  
a. perbankan;  
b. perasuransian;  
c. pembiayaan, sewa guna usaha (leasing), anjak piutang, modal ventura, 

pegadaian, teknologi finansial (fintech); dan  
d. lembaga keuangan mikro.  

(3) Koperasi yang melaksanakan usaha lembaga keuangan mikro sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang undangan.   
 

Pasal 75  
Koperasi Konsumen, Koperasi Produsen, Koperasi Pemasaran dan Koperasi Jasa 
dalam menjalankan usaha harus memiliki izin usaha dari instansi yang berwenang.  
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Bagian Ketiga  
Perangkat Organisasi Koperasi  

  
Paragraf 1  

Umum  
  

Pasal 76 
Perangkat Organisasi Koperasi terdiri dari:  
a. Rapat Anggota;   
b. Pengurus; dan  
c. Pengawas.  

  
Paragraf 2  

Rapat Anggota   
  

Pasal 77   
(1) Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi didalam pengambilan 

keputusandi koperasi, sebagai pelaksanaan prinsip demokrasi, transparansi dan 
akuntabilitas dalam tata kelola koperasi.  

(2) Anggota wajib dilaksanakan koperasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun 
buku, khususnya untuk meminta keterangan dan pertanggungjawaban Pengurus 
dan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya.  

(3) Rapat Anggota Koperasi Primer dihadiri anggota yang tercatat dalam daftar 
anggota dan setiap anggota mempunyai satu hak suara serta kehadirannya tidak 
dapat diwakilkan.  

(4) Dalam Rapat Anggota Koperasi Sekunder,hak suara ditetapkan secara 
proporsional (berimbang) sesuai dengan jumlah anggota Koperasi Primer yang 
menjadi anggotanya dan tercatat dalam daftar anggota serta diatur dalam 
Anggaran Dasar.  

(5) Rapat Anggota dapat dilaksanakan dengan menggunakan sistem kelompok, 
sistem tertulis dan sistem elektronik yang ketentuannya diatur dalam Anggaran 
Dasar/Anggaran Rumah Tangga/peraturan khusus koperasi.  
 

Pasal 78 
Rapat Anggota berwenang:  
a. menetapkan kebijakan umum dibidang organisasi, manajemen dan usaha serta 

keuangan koperasi;  
b. menetapkan dan mengubah Anggaran Dasar;  
c. memilih, mengangkat dan memberhentikan Pengurus dan Pengawas;  
d. menetapkan rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja 

koperasi, serta pengesahan laporan keuangan;  
e. meminta keterangan dan mengesahkan pertanggungjawaban Pengurus dalam 

pelaksanaan tugasnya;  
f. meminta keterangan dan mengesahkan pertanggungjawaban Pengawas 

dalam pelaksanaan tugasnya;  
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g. menetapkan pembagian Sisa Hasil Usaha;  
h. memutuskan Penggabungan, Peleburan, Pembagian dan Pembubaran 

koperasi;dan  
i. menetapkan keputusan lain dalam batas yang ditentukan dalam Anggaran 

Dasar.  
  

Pasal 79  
(1) Rapat Anggota Koperasi terdiri dari  Rapat Anggota dan Rapat Anggota Luar 

Biasa.  
(2) Dalam Rapat Anggota sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas dapat membahas 

dan memutuskan antara lain:   
a. program kerja, dan rencana kerja tahun berikutnya;  
b. pengembangan usaha;  
c. penambahan modal penyertaan dalam rangka pemupukan modal;  
d. menetapkan batas maksimal bunga pinjaman dan imbalan;  
e. membentuk  dan bergabung dengan Koperasi Sekunder;   
f. menunjuk akuntan publik untuk melakukan audit;   
g. keputusan untuk melakukan investasi;   
h. membahas perubahan Anggaran Dasar, Penggabungan, Pembagian, 

Peleburan atau Pembubaran koperasi sertahal-hal lain yang terkait dengan 
pengembangan koperasi dapat dibahas dalam Rapat Anggota.  

  
Pasal 80   

(1) Rapat Anggota untuk meminta pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas 
yang dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun, dikenal dengan 
Rapat Anggota Tahunan (RAT).  

(2) Rapat Anggota membahas penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Koperasi dilaksanakan sebelum akhir tahun buku atau sebelum memasuki 
tahun berikutnya.  

(3) Pembahasan pertanggungjawaban Pengurus meliputi antara lain:  
a. laporan pertanggungjawaban tahunan Pengurus selama 1 (satu) tahun buku 

lampau meliputi 3 (tiga) aspek yaitu: aspek kelembagaan, aspek usaha dan 
aspek keuangan, serta kejadian penting yang perlu dilaporkan kepada Anggota;  

b. materi laporan pertanggungjawaban pengurus paling sedikit memuat 
perkembangan kondisi organisasi, laporan keuangan, perkembangan usaha, 
serta evaluasi rencana/target dan pencapaian program;dan  

c. masalah-masalah lain terkait pengembangan koperasi yang diajukan oleh 
Pengurus atau para Anggota koperasi.  

(4) Pembahasan pertanggungjawaban Pengawas meliputi antara lain:  
a. laporan hasil pengawasan selama 1 (satu) tahun buku lampau, yang 

didalamnya sekurangkurangnya meliputi 3 aspek yaitu: aspek kelembagaan, 
aspek usaha dan aspek keuangan;   

b. materi laporan pertanggungjawaban Pengawas sekurang-kurangnya memuat 
hasil pengawasan berkala, hasil pengawasan tahunan, serta rekomendasi hasil 
pengawasan yang dilakukan terhadap jalannya koperasi;dan  
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c. masalah-masalah lain terkait pengawasan jalannya pengelolaan koperasi yang 
diajukan oleh Pengawas atau para Anggota koperasi.  

(5) Penyelenggaraan Rapat Anggota Pertanggung jawaban Pengurus dan Pengawas 
diatur sebagai berikut:  
a. Rapat Anggota diadakan 1 (satu) kali dalam setahun dan dilaksanakan paling 

lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah tutup buku;  
b. penyelenggara Rapat Anggota wajib menyampaikan pemberitahuan secara 

tertulis kepada anggota paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum 
penyelenggaraan Rapat Anggota, yang memuat informasi tentang waktu, 
tempat dan agenda yang akan dibahas dalam Rapat Anggota. Pemberitahuan 
tersebut wajib dilampiri bahan-bahan Rapat Anggota yang akan dijadikan 
agenda pembahasan;  

c. penundaan terhadap pelaksanaan Rapat Anggota  oleh koperasi harus 
diberitahukan pada anggota dan pejabat yang berwenang;dan  

d. dalam hal Rapat Anggota menolak dan tidak menerima laporan 
pertanggungjawaban Pengurus, sebagian atau seluruhnya, maka Rapat 
Anggota membentuk tim untuk melakukan verifikasi.  

(6) Rapat Anggota pendirian atau pembentukan koperasi oleh para pendiri atau 
anggota pendiri, menetapkan Anggaran Dasar  Koperasi, Neraca Awal, Rencana 
Kerja selama 2 (dua) tahun dan menetapkan kuasa pendiri untuk mengurus 
pengajuan permohonan pengesahan pendirian koperasi pada PejabatYang 
Berwenang.   

 
Pasal 81  

(1) Rapat Anggota Luar Biasa dapat diselenggarakan oleh Pengurus Koperasi atas 
permintaan anggota atau pengurus dan dibentuk panitia  oleh  anggota karena 
berbagai alasan yang  sangat penting dan mendesak.  

(2) Rapat Anggota Luar Biasa dapat dilaksanakan atas usul anggota paling sedikit 1/5 
(satu per lima) dari jumlah anggota koperasi.  

(3) Permintaan penyelenggaraan Rapat Anggota Luar Biasa sebagaimana dimaksud 
ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada pengurus dengan tembusan Pejabat 
Yang Berwenang.  

(4) Jika dalam waktu 1 (satu) bulan setelah pengurus menerima permintaan Rapat 
Anggota Luar Biasa ternyata Pengurus tidak melaksanakan rapat tanpa alasan 
yang dapat diterima sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2), maka Anggota dan 
Pengurus yang meminta rapat dapat membentuk panitia untuk menyelenggarakan 
Rapat Anggota Luar Biasa atas biaya koperasi.  
  

Pasal 82  
(1) Rapat Anggota wajib dihadiri oleh Anggota, Pengurus dan Pengawas.  
(2) Rapat Anggota Koperasi Primer wajib dihadiri oleh anggota yang tercatat dalam 

buku daftar Anggota dan menandatangani daftar hadir.  
(3) Rapat Anggota Koperasi Sekunder wajib dihadiri oleh wakil-wakil yang mendapat 

mandat tertulis dari rapat anggota koperasi yang menjadi anggotanya.  
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(4) Penyelenggara Rapat Anggota adalah Pengurus atau panitia penyelenggara 
Rapat Anggota yang dibentuk oleh anggota yang diatur dalam Anggaran 
Dasar/Anggaran Rumah Tangga.  

(5) Rapat Anggota Koperasi wajib menetapkan pimpinan dan sekretaris rapat yang 
berasal dari anggota yang bukan berasal dari unsur Pengurus dan Pengawas, 
untuk memimpin jalannya Rapat Anggota.  
  

Pasal 83  
(1) Rapat Anggota Koperasi wajib memenuhi kuorum sebagaimana diatur dalam 

 ketentuan  peraturan perundang-undangan dan dimuat dalam Anggaran 
Dasar/Anggaran Rumah Tangga koperasi.  

(2) Rapat Anggota Koperasi dinyatakan kuorum apabila dihadiri sekurang-kurangnya 
1/2 (setengah) plus 1 (satu) dari jumlah anggota yang tercatat dalam buku daftar 
anggota.  
  

 
Pasal 84  

(1) Pengambilan keputusan dalam Rapat Anggota koperasi diatur sebagai berikut:   
a. ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat;dan  
b. ditetapkan berdasarkan suara terbanyak (voting) apabila tidak diperoleh 

keputusan dengan cara musyawarah.  
(2) Hak suara dalam Rapat Anggota koperasi diatur sebagai berikut:  

a. pada Koperasi Primer setiap anggota mempunyai hak 1 (satu) suara;  
b. pada Koperasi Sekunder diatur secara proporsional (berimbang) sesuai dengan 

jumlah anggota koperasi pada Koperasi Primer yang bersangkutan.  
c. anggota Koperasi Sekunder yang menghadiri Rapat Anggota  dan memiliki hak 

suara adalah koperasi yang telah menyelenggarakan Rapat  Anggota 
Tahunan;  

d. keputusan hasil Rapat Anggota disusun oleh panitia dan dituangkan dalam 
bentuk Berita Acara dan Pernyataan Keputusan Rapat Anggota yang 
ditandatangani oleh pimpinan, sekretaris rapat dan salah satu wakil anggota 
yang hadir;  

e. keputusan hasil Rapat Anggota yang bersifat strategis dan mengikat anggota 
dapat dibuat dengan akta otentik oleh notaris;  

f. Pengurus mengumumkan hasil keputusan Rapat Anggota sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) kepada anggota;dan  

g. Pengurus wajib untuk melaksanakan keputusan Rapat Anggota.  
  

Pasal 85  
(1) Hasil keputusan Rapat Anggota dilaporkan kepada Pejabat Yang Berwenang, 

paling lambat 1 (satu) bulan setelah tanggal pelaksanaan Rapat Anggota.  
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penyelenggaraan 

Rapat Anggota diatur dan secara teknis dalam Anggaran Dasar dan Anggaran 
Rumah Tangga Koperasi.  
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Paragraf 3  
Pengurus  

  
Pasal 86  

(1) Pengurus dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam Rapat Anggota.  
(2) Pengurus merupakan pemegang kuasa Rapat Anggota.  
(3) Untuk pertama kali, susunan dan nama anggota Pengurus dicantumkan dalam 

akta pendirian.  
(4) Pergantian susunan dan nama anggota Pengurus Koperasi dilaporkan kepada 

Kementerian Koperasi dan UKM dan/atau Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota 
sesuai dengan wilayah keanggotaannya dengan dilengkapi dokumen:  
a. berita acara rapat perubahan pengurus;  
b. fotokopi akta dan keputusan pendirian dan /atau akta dan keputusan perubahan 

sebelumnya;  
c. daftar hadir rapat Anggota Perubahan Pengurus;  
d. buku daftar anggota koperasi;  
e. foto copy KTP pengurus; dan  
f. berita acara serah terima jabatan.  

(5) Masa jabatan Pengurus paling lama 5 (lima) tahun dalam satu periode, selanjutnya 
dapat dipilih kembali.  

(6) Jumlah Pengurus Koperasi harus ganjil dan paling sedikit 3 (tiga) orang.  
(7) Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat menjadi anggota Pengurus diatur 

dalam Anggaran Dasar.  
  

Pasal 87  
(1) Pengurus bertugas:   

a. mengelola Koperasi dan usahanya;   
b. mengajukan rencana-rencana kerja serta rancangan rencana anggaran 

pendapatan dan belanja Koperasi termasuk penyelenggaraan pendidikan 
anggota;   

c. menyelenggarakan Rapat Anggota;   
d. mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;   
e. menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib;dan  
f. memelihara buku daftar anggota dan Pengurus.   

(2) Pengurus berwenang:   
a. mewakili Koperasi di dalam dan di luar pengadilan;   
b. memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian 

anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar;dan  
c. melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi 

sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan Rapat Anggota.    
  

Pasal 88  
Pengurus bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan Koperasi 
dan usahanya kepada Rapat Anggota atau Rapat Anggota Luar Biasa.  
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Pasal 89  
(1) Pengurus Koperasi dapat mengangkat Pengelola yang diberi wewenang dan 

kuasa untuk mengelola usaha.   
(2) Dalam hal Pengurus Koperasi bermaksud untuk mengangkat Pengelola, maka 

rencana pengangkatan tersebut diajukan kepada Rapat Anggota untuk mendapat 
persetujuan.   

(3) Pengelola bertanggung jawab kepada Pengurus.   
(4) Pengelolaan usaha oleh Pengelola tidak mengurangi tanggung jawab Pengurus 

sebagaimana ditentukan dalam Pasal 87.   
  

Pasal 90  
(1) Hubungan antara Pengelola usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 

dengan Pengurus Koperasi merupakan hubungan kerja atas dasar perikatan.  
(2) Peryaratan dan tata cara pengangkatan Pengelola di atur dalam anggaran rumah 

tangga.  
  

Pasal 91  
(1) Pengurus secara bersama-sama, maupun sendiri-sendiri, menanggung kerugian 

yang diderita Koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau 
kelalaiannya.   

(2) Selain penggantian kerugian tersebut, apabila tindakan itu dilakukan dengan 
kesengajaan, tidak menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan 
penuntutan.    

 
Pasal 92  

Setelah tahun buku Koperasi ditutup, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum 
diselenggarakan Rapat Anggota Tahunan, Pengurus menyusun laporan tahunan 
yang paling sedikit:  
a. perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca akhir tahun buku yang baru 

lampau dan perhitungan hasil usaha dari tahun yang bersangkutan serta 
penjelasan atas dokumen tersebut; dan  

b. keadaan dan usaha Koperasi serta hasil usaha yang dapat dicapai.  
  

Pasal 93  
(1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ditandatangani oleh 

semua anggota Pengurus.   
(2) Apabila salah seorang anggota Pengurus tidak menandatangani laporan tahunan 

tersebut, anggota yang bersangkutan menjelaskan secara tertulis.    
  

Pasal 94  
Persetujuan terhadap laporan tahunan, termasuk pengesahan perhitungan 
tahunan, merupakan  penerimaan pertanggungjawaban Pengurus oleh Rapat 
Anggota.  
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Paragraf 4  
Pengawas  

  
Pasal 95  

(1) Pengawas dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam Rapat Anggota.   
(2) Pengawas bertanggung jawab kepada Rapat Anggota.   
(3) Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai anggota Pengawas 

ditetapkan dalam Anggaran Dasar.    
  

Pasal 96  
(1) Pengawas bertugas:   

a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan 
pengelolaan Koperasi;dan  

b. membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya.   
(2) Pengawas berwenang:   

a. meneliti catatan yang ada pada Koperasi;dan  
b. mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.   

(3) Pengawas harus merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga.    
  

Pasal 97  
Koperasi dapat meminta jasa audit kepada akuntan publik.  

  
Pasal 98  

(1) Koperasi mengembangkan administrasi dan manajemen koperasi  yang terdiri 
atas:  
a. administrasi organisasi, keuangan dan usaha Koperasi;  
b. Pengembangan Sistem Manajemen Koperasi ; 

1. Standar Operasional Manajemen (SOM);dan 
2. Standar Operasional Prosedur (SOP).  

c. Akuntansi Koperasi;  
d. Sistem Pengendalian dan Pengawasan Internal Koperasi;dan  
e. Penerapan Akuntabilitas oleh Koperasi.  

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan manajemen koperasi diatur 
dalam Anggaran Dasar koperasi.   

 
BAB IV  

USAHA KOPERASI  
  

Pasal 99  
(1) Usaha Koperasi merupakan usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan 

anggota untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota.  
(2) Kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi dapat digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat yang bukan anggota Koperasi.  
(3) Koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama di segala bidang 

kehidupan ekonomi rakyat.  
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(4) Dalam menjalankan usaha, koperasi harus memiliki ijin usaha sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangundangan dan macam kegiatan yang dilakukan.  

(5) Usaha Koperasi dapat bersifat tunggal usaha atau serba usaha, sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur bidang usaha yang 
bersangkutan.  
  

Pasal 100  
(1) Usaha koperasi merupakan kegiatan usaha yang dilakukan oleh koperasi di 

berbagai bidang atau lapangan usaha untuk menghasilkan barang dan/atau jasa.  
(2) Koperasi dapat melakukan kegiatan usaha di berbagai lapangan usaha pada 

semua sektor ekonomi.  
(3) Pelaksanaan usaha dilakukan sesuai dengan kebijakan dan program kerja yang 

telah disetujui rapat anggota;  
(4) Pengelolaan usaha koperasi, dilakukan sebagaimana pengelolaan suatu usaha 

yang profesional dan efisien, untuk menciptakan nilai tambah dan kemanfaatan 
bagi anggota dan koperasi.  

(5) Dalam hal koperasi memiliki kelebihan kemampuan dana dan sumber daya 
setelah digunakan untuk pelayanan kepada anggota, maka koperasi dapat 
melakukan kegiatan-kegiatan usaha lain dan dilakukan dengan masyarakat bukan 
anggota, untuk mengoptimalkan skala ekonomi sehingga memperoleh efisiensi 
usaha, yang memberikan manfaat kepada anggota dan masyarakat.  

(6) Sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan ekonomi anggota serta potensi 
ekonomi wilayah, koperasi diarahkan untuk memiliki usaha unggulan (core 
business).  
   

Pasal 101  
(1) Khusus usaha koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi  

pelayanannya wajib mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 
tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi dan 
Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang mengatur 
pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh Koperasi.  

(2) Koperasi dapat melakukan kerjasama usaha dengan koperasi lain dan badan 
usaha lain pada tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional.  

 
Pasal 102  

(1) Koperasi dapat membentuk UUO.  
(2) UUO koperasi dibentuk apabila unit usaha tersebut akan lebih efisien dan layak 

dikelola secara otonom.  
(3) Hubungan dan tata kerja antara Pengurus koperasi dan manajer UUO 

dituangkan dalam suatu kontrak kerja yang meliputi 
tugas,hak,kewajiban,tanggungjawab masing-masing pihak, dan jangka waktu 
masa kontrak.  

(4) UUO dipimpin oleh seorang Pengelola UUO, dan dibantu oleh beberapa 
karyawan.  
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(5) Pengangkatan dan pemberhentian pengelola UUO ditetapkan dengan surat 
keputusan pengurus koperasi.  

(6) Apabila status otonomi dari UUO dicabut maka wewenang dan tanggungjawab 
pengelolaan selanjutnya diambil alih oleh pengurus.  

(7) UUO mempunyai permodalan tersendiri yang terdiri dari modal kerja dan modal 
tetap, bersumber dari:  
a. harta koperasi yang disisihkan dan diserahkan pengelolaannya kepada UUO, 

yang diputuskan oleh Rapat Anggota dan ditetapkan dengan surat keputusan 
pengurus koperasi;  

b. penerimaan  simpanan khusus dari anggota koperasi;  
c. cadangan yang berasal dari sisa hasil usaha koperasi yang bersumber dari 

penyisihan keuntungan bersih UUO yang besarnya diatur dalam anggaran 
dasar koperasi/ atau ditetapkan oleh rapat anggota;  

d. modal pinjaman yang berasal dari bank, lembaga keuangan bukan bank 
dan/atau sumber-sumber lainnya yang diperuntukkan bagi unit usaha yang 
bersangkutan;  

e. penerimaan dan pendapatan lain yang sah;dan  
f. penyertaan modal dari pihak lain.  

(8) UUOmelaksanakan administrasikeuangan, dan wajib menyusun neraca, 
perhitungan laba/rugi secara tersendiri. Neraca dan perhitungan laba/rugi UUO 
pada akhir tahun buku yang bersangkutan menjadi bagian gabungan 
keseluruhan usaha koperasi dan merupakan neraca dan perhitungan laba/rugi 
koperasi sebagai badan hukum.  

(9) UUO mempunyai rencana kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan 
Belanja (RAPB) tersendiri sebagai bagian dari rencana kerja dan Rencana 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi secara keseluruhan yang 
ditetapkan oleh Rapat Anggota tahunan.  

(10) Transaksi keuangan UUOsejauh mungkin dilakukan melalui bank yang ditunjuk 
oleh pengelolaUUOyang bersangkutan dan sekaligus berfungsi sebagai tempat 
pengamanan/ penyimpanan uang bagi UUOtersebut dengan membuka rekening 
atas nama UUOdi bank tersebut. Pengambilan uang di bank harus 
ditandatangani oleh dua orang staf UUOyang bersangkutan yang ditetapkan 
untuk itu oleh pengelola UUOtersebut.  

(11) UUOmempunyai wewenang untuk mengadakan ikatan perjanjian dalam bidang 
usaha perdagangan, produksi, jasa dan lain-lain dengan pihak ketiga serta dalam 
rangka meningkatkan pelayanan ekonomi kepada anggota koperasi yang 
disetujui Pengurus Koperasi.  

(12) Penggunaan dan Pembagian SHU diatur sebagai berikut:  
a. SHUUUO adalah pendapatan UUO setelah dikurangi biaya-biaya unit dan 

biaya-biaya umum koperasi yang dibebankan kepada UUO;dan  
b. SHUUUO pengelolaannya dilakukan oleh UUOmasing-masing.  
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Pasal 103  
(1) Koperasi dapat membentuk TPK.  
(2) Pembentukan, hubungan dan tata kerja, pengelolaan dan permodalan TPKdiatur 

sebagai berikut:  
a. pembentukan:  

1) TPK dibentuk mendasarkan pada pertimbangan kebutuhan ekonomi 
anggota dan kelayakan usaha;  

2) TPK dibentuk oleh pengurus koperasi (TPK Organik) atau kelompok anggota 
(TPK Non Organik); dan  

3) pembentukan TPK tersebut selanjutnya dikukuhkan oleh Pengurus koperasi 
dalam bentuk surat keputusan Pengurus Koperasi.   

b. hubungan dan tata kerja:  
1) TPK Organik merupakan bagian organik organisasi koperasi, dengan 

personilnya, pembiayaannya diatur sepenuhnya oleh koperasi;  
2) TPK Non Organik bukan merupakan bagian organik dengan organisasi 

koperasi, dengan tingkat hubungan sebagai hubungan usaha, dengan 
sarana, personilnya, pembiayaan diatur sepenuhnya oleh TPK Non Organik; 
dan  

3) karyawan TPK wajib mengadministrasikan semua kegiatan organisasi dan 
usaha TPK, dan melaporkan kegiatannya kepada Pengurus 
Koperasi/Pengelola secara periodik dan tahunan.  

c. pengelolaan:  
1) TPK dikelola oleh seorangkaryawan dan dapat dibantu oleh beberapa 

tenaga pelaksana;  
2) karyawan dan tenaga pelaksana dipilih terutama berdasarkan sifat kejujuran, 

keuletan dan kompetensi di bidang pelayanan usaha kepada anggota dan 
masyarakat; dan  

3) karyawan dan tenaga pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus 
Koperasi atau manajer koperasi.  

d. permodalan:  
1) TPK dapat menghimpun modal dari kalangan anggota dari koperasi atau 

pihak lain sesuai ketentuan yang berlaku; dan  
2) dalam hal TPK memperoleh bantuan dan/atau donasi yang tidak mengikat 

dari pihak lain, harus melaporkan secara khusus kepada Pengurus Koperasi.  
  

Pasal 104  
(1) Koperasi wajib mengurus dan memiliki perijinan usaha yang ditetapkan 

pemerintah, pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota, berkaitan dengan 
kegiatan usaha yang dilakukan koperasi.  

(2) Koperasi yang menyelenggarakan usaha Simpan Pinjam wajib memiliki ijin usaha 
simpan pinjam yang dikeluarkan oleh Pejabat yang Berwenang.  

(3) Koperasi yang menyelenggarakan usaha selain simpan pinjam wajib memiliki ijin 
usaha sektor/bidang usaha, yang dikeluarkan oleh pemerintah, pemerintah daerah 
provinsi, kabupaten/kota, melalui kantor layanan perijinan satu atap, dan/atau 
instansi teknis.  
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Pasal 105  
(1) SHUKoperasi merupakan pendapatan koperasi atau keuntungan koperasi yang 

diperoleh dalam satu tahun buku setelah dikurangi biaya dan kewajiban lainnya 
termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.  

(2) Sisa hasil usaha koperasi setelah dikurangi dana cadangan, dana pendidikan dan 
bagian untuk anggota, dapat dibagikan untuk keperluan lainnya sesuai dengan 
keputusan Rapat Anggota.  

(3) Besarnya bagian SHU yang dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa 
usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota terhadap koperasinya 
(transaksi usaha)  dan partisipasi modal  anggota kepada koperasinya.  

  
BAB V  

MODAL KOPERASI  
  

Bagian Kesatu  
Umum  

  
Pasal 106  

(1) Modal Koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman.  
(2) Modal sendiri dapat berasal dari:  

a. Simpanan Pokok;  
b. Simpanan Wajib;  
c. dana cadangan;dan  
d. hibah.  

(3) Modal pinjaman dapat berasal dari:  
a. anggota;  
b. Koperasi lainnya dan/atau anggotanya;  
c. bank dan lembaga keuangan lainnya;  
d. penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya;dan 
e.  sumber lain yang sah.  

 
Pasal 107  

Selain modal sebagai dimaksud dalam Pasal 105, Koperasi dapat pula melakukan 
pemupukan modal yang berasal dari Modal Penyertaan.  
 

Bagian Kedua  
Modal Sendiri  

  
Pasal 108  

(1) Modal sendiri adalah modal koperasi yang dihimpun dari Simpanan Pokok, 
Simpanan Wajib, dan jenis simpanan lain yang ditetapkan koperasi, dana 
cadangan serta hibah.  

(2) Simpanan Pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib 
dibayarkan oleh anggota kepada koperasi, pada saat menjadi anggota.  
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(3) Simpanan Pokok tidak dapat diambil selama yang bersangkutan masih menjadi 
anggota. Nilai dan mekanisme pembayaran Simpanan Pokok, diatur dalam 
Anggaran Dasar Koperasi.   

(4) Simpanan wajib adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh anggota 
kepada koperasi, dalam waktu atau kesempatan tertentu yang nilai dan 
mekanisme pembayarannya, diatur dalam Anggaran Dasar Koperasi.   

(5) Cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha, 
yang dimaksudkan untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian 
koperasi.  

(6) Nilai dan mekanisme penetapan danacadangan, diatur dalam Anggaran 
Dasar/Anggaran Rumah Tangga, dan/atau keputusan Rapat Anggota.  

(7) Cadangan koperasi merupakan harta kekayaan badan hukum koperasi yang tidak 
dapat dibagikan kepada anggota yang keluar dari keanggotaan koperasi.  

(8) Hibah atau sumbangan, adalah sejumlah uang dan/atau barang modal, yang 
dapat dinilai dengan uang yang diterima dari pemerintah, pemerintah provinsi, 
kabupaten/kota, lembaga internasional, perseorangan dan pihak-pihak lain, yang 
bersifat hibah dan tidak mengikat.  

(9) Hibah atau sumbangan yang tidak mengikat diakui sebagai ekuitas sehingga dapat 
digunakan untuk menanggung berbagai resiko kerugian koperasi.  

(10) Modal yang berasal dari hibah atau sumbangan tidak dapat dibagikan kepada 
anggota selama koperasi belum dibubarkan.  

 
Pasal 109  

(1) Simpanan Pokok dibayarkan oleh Anggota pada saat yang bersangkutan 
mengajukan permohonan sebagai Anggota.  

(2) Simpanan Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus telah disetor penuh 
dengan bukti penyetoran yang sah.  

(3) Simpanan Pokok merupakan syarat bagi seorang anggota untuk memanfaatkan 
pelayanan Koperasi.  
  

Pasal 110  
(1) Besarnya nilai Simpanan Pokok Anggota ditetapkan pada Rapat Anggota 

Pendirian dan diatur dalam Anggaran Dasar Koperasi.  
(2) Besarnya nilai Simpanan Pokok pada saat pendirian Koperasi ditentukan dengan 

mempertimbangkan kemampuan ekonomi anggota dan kegiatan usaha yang akan 
dilaksanakan.  
  

Pasal 111  
(1) Koperasi dapat menerima hibah, baik dari dalam negeri maupun asing sepanjang 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  
(2) Hibah yang diterima Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibukukan 

sebagai komponen modal sendiri dan tidak dapat dibagikan secara langsung atau 
tidak langsung kepada Anggota, Pengurus, dan Pengawas.  

(3) Hibah yang diberikan kepada Koperasi dapat berwujud barang dan uang 
sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.  



 

 377 

Bagian Ketiga  
Modal Pinjaman  

  
Pasal 112  

(1) Modal pinjaman merupakan sejumlah uang yang dihimpun dari perseorangan 
anggota koperasi, lembaga keuangan Bank, lembaga keuangan Non Bank, 
koperasi, badan/atau lembaga yang menyediakan pinjaman kepada koperasi, 
yang diperoleh sesuai dengan perjanjian dan ketentuan pinjaman yang disepakati 
para pihak.  

(2) Pinjaman dari anggota merupakan sejumlah uang yang diterima koperasi, 
bersumber dari anggota sebagai pinjaman, dengan ketentuan dan syarat-syarat 
yang disepakati antara koperasi dengan anggota pemberi pinjaman.  

(3) Pinjaman dari koperasi lain merupakan sejumlah uang yang diterima koperasi, 
bersumber dari koperasi lain sebagai pinjaman, dengan ketentuan dan syarat-
syarat yang disepakati antara koperasi dengan koperasi pemberi pinjaman.  

(4) Kredit dan/atau pembiayaan dari Bank merupakan sejumlah uang yang diterima 
koperasi, bersumber dari Bank, sebagai pinjaman kredit, dan/atau pembiayaan 
dari Bank, sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang disepakati antara 
Koperasi dengan Bank pemberi pinjaman.  

(5) Pinjaman dan/atau pembiayaan dari lembaga keuangan non Bankmeliputi 
perusahaan modal ventura, lembaga leasing, lembaga factoring atau anjak 
piutangmerupakan sejumlah uang yang diterima koperasi, bersumber dari 
lembaga keuangan non Bank, sebagai pinjaman, sesuai dengan ketentuan dan 
syarat-syarat yang disepakati antara koperasi dengan lembaga keuangan non 
Bank pemberi pinjaman/pembiayaan.  

(6) Penerbitan SUK merupakan sejumlah uang yang diterima koperasi dari penerbitan 
sertifikat SUK, yang dibeli pemodal/investor untuk membiayai usaha-usaha 
koperasi, sebagai pinjaman dari lembaga reksa dana, manajemen investasi, yang 
pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang disepakati 
antara koperasi dengan perusahaan pemilik modal/investor.  

(7) Penerbitan obligasi koperasi merupakan sejumlah uang yang diterima koperasi 
dari penerbitan obligasi koperasi, yang dibeli pemodal/investor perseorangan 
dan/atau lembaga, untuk membiayai usaha-usaha koperasi, yang pelaksanaannya 
sesuai dengan ketentuan dan syaratsyarat yang disepakati antara koperasi 
dengan perusahaan pemilik modal/investor.  

(8) Koperasi dapat menetapkan jenis simpanan-simpanan lain,diluarSimpananPokok 
dan Simpanan Wajib, dengan nilai dan mekanisme pembayaran simpanan-
simpanan yang diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga atau 
peraturan internal koperasi.  
  

Pasal 113  
(1) SUK dimanfaatkan untuk membiayai suatu usaha yang dilaksanakan oleh 

Koperasi atau bekerjasama dengan pihak lain yang memiliki potensi memberikan 
hasil yang berkelanjutan.  

(2) SUKdapat ditawarkan pada Anggota dan non-Anggota.  
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(3) Penawaran SUK disampaikan dalam bentuk prospektus.  
(4) Prospektus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang paling sedikit memuat:  

a. tujuan Penerbitan SUK;  
b. rencana penggunaan dana hasil penerbitan SUK;  
c. total Nilai SUKyang diterbitkan;   
d. nilai Nominal per unit SUK;  
e. perkiraan pendapatan per unit SUK;  
f. penyerahan unit SUKsesuai perjanjian;dan  
g. aset tetap yang dijadikan objek Hak Atas Tanggungan terhadap penerbitan 

SUK.  
(5) SUK diterbitkan, sekurang-kurangnya menjelaskan:  

a. besarnya suku bunga dan Kupon;  
b. jangka  waktu;  
c. pengikatan perjanjian utang piutang;dan  
d. pemindahtanganan atau jual beli.  
  

Pasal 114  
SUK dilakukan berdasarkan perjanjian tertulis antara Koperasi dengan Investor.  
  

Pasal 115  
Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 sekurang-kurangnya 
memuat:  
a. nama koperasi dan Investor;   
b. besarnya SUK;  
c. jangka waktu ;  
d. usaha yang akan dibiayai SUK;   
e. pengelolaan dan pengawasan;   
f. hak dan kewajiban koperasi dan investor;   
g. jasa/bunga surat utang koperasi;   
h. tata cara pengalihan SUKyang dimiliki investor dalam koperasi;dan  
i. penyelesaian perselisihan.   

  
Pasal 116  

Koperasi yang akan menerbitkan SUKsekurang-kurangnya harus memenuhi 
persyaratan sebagai berikut:  
a. telah memiliki badan hukum dan perijinan usaha;  
b. telah melaksanakan Rapat Anggota paling sedikit 2 (dua) kali berturut-turut;  
c. telah diaudit akuntan publik, dengan opini wajar tanpa pengecualian;  
d. mendapat persetujuan Rapat Anggota; dan  
e. Memiliki aset berupa aktiva tetap yang cukup yang dapat dijadikan jaminan 

terhadap SUK yang diterbitkan.  
  

Pasal 117  
(1) Penerbitan SUKdilakukan atas dasar:  

a. adanya kelayakan usaha yang akan dibiayai;   
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b. usaha yang dibiayai aman dan menguntungkan;  
c. adanya kemampuan koperasi untuk mengembalikan utang pokok dan 

pembayaran bunga/kupon;  
d. pengelolaan risiko secara jelas dan transparan;  
e. memiliki insentif menarik bagi calon kreditur;dan  
f. jaminan berupa kelayakan usaha, termasuk kemungkinan mengagunkan aset 

koperasi.  
(2) Penerbitan SUK diputuskan dalam Rapat Anggota.   

  
Pasal 118  

(1) Kewajiban investor meliputi:  
a. menyetor SUK sesuai harga jual yang disepakati; dan  
b. melaporkan pengalihan SUK kepada Koperasi.  

(2)  Hak investor meliputi:   
a. memperoleh bagian keuntungan berupa jasa bunga yang disepakati;  
b. memperoleh pengembalian SUK pada saat akhir jangka waktu; dan  
c. pada saat likuidasi memperoleh prioritas pengembalian sesuai ketentuan 

perundangundangan.  
  

Pasal 119  
(1) Kewajiban Koperasi meliputi:  

a. menggunakan SUK sesuai dengan rencana usaha yang akan dibiayai dari 
SUK;  

b. mengelola dan menatausahakan secara akuntabel, transparan, dan tanggung 
jawab;  

c. mengembalikan SUK kepada investor pada saat akhir jangka waktu; dan  
d. mengutamakan pengembalian pada saat likuidasi sesuai ketentuan perundang-

undangan.  
(2) Hak Koperasi meliputi:   

a. mengelola SUK;  
b. menawarkan perpanjangan jangka waktu SUK; dan  
c. membeli kembali SUK 
 

Pasal 120 
(1) Investor pemegang SUK dapat mengalihkan SUK yang dimilikinya kepada pihak 

lain. 
(2) SUK yang akan dialihkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib ditawarkan 

terlebih dahulu kepada:  
a. Koperasi penerbit SUK; dan  
b. Investor lain sesama pemegang SUK.  

(3) Apabila SUK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dialihkan, 
maka SUK dapat ditawarkan kepada pihak lain.  
  

Pasal 121  
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Menteri melakukan pengawasan dan pemeriksaan serta  pembinaan terhadap 
Koperasi yang menerbitkan SUK.    

 
Pasal 122  

(1) Pengurus Koperasi secara berkala menerbitkan laporan Modal sebagai bagian 
dari Laporan Keuangan Koperasi.  

(2) Pelaporan Modal Koperasi oleh pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mencakup posisi modal sendiri atau modal ekuitas Koperasi dan modal pinjaman.  

 
Pasal 123  

(1) Untuk keperluan pembiayaan Investasi dalam rangka pengembangan usaha dan 
restrukturisasi hutang, Koperasi dapat menerbitkan Obligasi Koperasi.   

(2) Obligasi Koperasi diterbitkan dengan jaminan (secured bond) aset Koperasi.  
  

Pasal 124  
(1) Obligasi Koperasi dapat  diterbitkan dengan ketentuan:  
a. mekanisme internal Koperasi untuk obligasi Koperasi yang ditawarkan kepada 

Anggota; dan/atau  
b. pasar modal untuk obligasi Koperasi yang ditawarkan kepada non-Anggota.   

(2) Obligasi Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,  ditawarkan 
kepada pemodal:   
a. Anggota;  
b. Koperasi lainnya dan/atau Anggotanya;  
c. Bank dan lembaga keuangan lainnya; dan  
d. Pemerintah dan Pemerintah Daerah.  

(3) Obligasi Koperasi, sekurang-kurangnya mencantumkan:  
a. nilai nominal dengan satuan rupiah, suku bunga dan kupon obligasi;  
b. tanggal/tahun penerbitan; dan  
c. jangka waktu jatuh tempo.  

  
Pasal 125  

Obligasi Koperasi dikelola oleh Pengurus dan pengadministrasiannya dilakukan 
secara terpusat.   
  

Pasal 126  
(1) Pengurus wajib menyusun perencanaan penerbitan Obligasi Koperasi secara 

lengkap dan benar yang dituangkan dalam Prospektus.  
(2) Prospektus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:  

a. tujuan penerbitan Obligasi Koperasi;  
b. rencana penggunaan dana hasil penerbitan Obligasi Koperasi;  
c. total nilai Obligasi Koperasi yang diterbitkan;   
d. nilai nominal per lembar Obligasi Koperasi;  
e. perkiraan pendapatan per lembar Obligasi Koperasi;  
f. penyerahan fisik Obligasi Koperasi;  
g. perusahaan sekuritas yang menjadi broker;  
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h. bank kustodian yang ditunjuk;  
i. perusahaan penjamin yang ditunjuk;dan  
j. perusahaan pemeringkat efek.  
 

Pasal 127 
(1) Kewajiban investor meliputi:  

a. menyetor dana obligasi sesuai harga jual yang disepakati;dan  
b. melaporkan pengalihan obligasi kepada Koperasi.  
b. Hak investor meliputi :  
c. memperoleh bagian keuntungan berupa jasa bunga yang disepakati;   
d. memperoleh pengembalian dana Obligasi pada saat akhir jangka waktu;dan  
e. pada saat likuidasi memperoleh prioritas pengembalian sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan.  
  

Pasal 128  
(1) Kewajiban Koperasi meliputi :  

a. menggunakan dana Obligasi sesuai dengan rencana usaha yang akan dibiayai 
dari dana Obligasi;  

b. mengelola dan menatausahakan secara akuntabel, transparan, dan tanggung 
jawab;  

c. mengembalikan dana Obligasi  kepada investor pada saat akhir jangka waktu;  
d. mengutamakan pengembalian pada saat likuidasi sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundangundangan; dan  
e. membayar jasa bunga Obligasi koperasi.  

(2) Hak Koperasi meliputi:   
a. mengelola dana Obligasi;  
b. menawarkan perpanjangan jangka waktu dana Obligasi; dan  
c. membeli Obligasi sebelum jatuh tempo.  

 
Pasal 129  

(1) Investor pemegang Obligasi Koperasi dapat mengalihkan obligasi yang dimilikinya 
kepada pihak lain.   

(2) Obligasi yang akan dialihkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib 
ditawarkan terlebih dahulu kepada:  
a. Koperasi penerbit Obligasi; dan  
b. Investor lain sesama pemegang Obligasi Koperasi.  

(3) Apabila pengalihan Obligasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
tidak terlaksana maka obligasi tersebut dapat ditawarkan kepada pihak lain.   
  

Pasal 130  
(1) Menteri melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Koperasi yang 

menerbitkan Obligasi.  
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai SUK dan Obligasi Koperasi diatur dengan 

Peraturan Menteri.  
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Bagian Keempat  
Modal Penyertaan Koperasi  

  
Pasal 131  

(1) Untuk memperkuat struktur permodalan, Koperasi dapat memupuk modal yang 
berasal dari Modal Penyertaan.  

(2) Modal Penyertaan pada usaha tertentu yang diselenggarakan koperasi, ikut 
menanggung resiko atas kegagalan usaha atau memperoleh imbalan bagi hasil 
dari kegiatan yang dibiayai oleh modal penyertaan tersebut, Pemilik modal 
penyertaan tidak memiliki hak suara pada rapat anggota dan kebijakan koperasi.  

(3) Pemilik Modal Penyertaan dapat ikut terlibat aktif dalam kegiatan manajamen dan 
pengelolaan usaha yang dibiayai dari modal penyertaan tersebut seuai dengan 
perjanjian.  

(4) Modal Penyertaan diakui sebagai pemupukan modal koperasi yang mengandung 
resiko.  

(5) Dalam hal  Modal Penyertaan yang diterima dalam bentuk selain uang tunai, maka 
Modal Penyertaan tersebut dinilai sebesar harga pasar yang berlaku pada saat 
diterima dan apabila harga pasar tidak tersedia, dapat digunakan nilai taksiran. 

 
Pasal 132  

(1) Modal Penyertaan dimanfaatkan untuk membiayai suatu usaha yang dilaksanakan 
oleh Koperasi atau bekerjasama dengan pihak lain yang memiliki potensi 
memberikan hasil yang berkelanjutan.  

(2) Modal penyertaan dapat ditawarkan pada Anggota dan non-Anggota.  
(3) Penawaran modal penyertaan disampaikan dalam bentuk prospektus.  
(4) Prospektus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang paling sedikit memuat:  

a. tujuan Penerbitan Modal Penyertaan;  
b. rencana penggunaan dana hasil penerbitan Modal Penyertaan;  
c. total Nilai Modal Penyertaan yang diterbitkan;   
d. nilai Nominal per unit Modal Penyertaan;  
e. perkiraan pendapatan per unit Modal Penyertaan;  
f. penyerahan unit Modal Penyertaan sesuai dengan perjanjian;dan  
g. penyimpanan.  

  
Pasal 133  

Penyelenggaraan Modal Penyertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 
dilakukan berdasarkan perjanjian tertulis antara Koperasi dengan Pemodal.  

 
Pasal 134  

Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 sekurangkurangnya memuat:  
a. nama koperasi dan Pemodal;   
b. besarnya Modal Penyertaan;  
c. jangka waktu penempatan;  
d. usaha yang akan dibiayai Modal Penyertaan;   
e. pengelolaan dan pengawasan;   
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f. hak dan kewajiban koperasi dan pemodal;   
g. pembagian keuntungan dan penanggungan risiko;   
h. tata cara pengalihan Modal Penyertaan yang dimiliki Pemodal dalam koperasi; 

dan  
i. penyelesaian perselisihan.   

  
Pasal 135  

Untuk memupuk Modal Penyertaan, Koperasi paling sedikit harus memenuhi 
persyaratan sebagai berikut :  
a. telah memiliki badan hukum dan perijinan usaha yang akan dibiayai oleh Modal 

Penyertaan;  
b. telah melaksanakan Rapat Anggota 2 (dua) kali berturutturut;  
c. telah diaudit akuntan publik dengan opini wajar tanpa pengecualian; dan   
d. mendapat persetujuan Rapat Anggota.   
  

Pasal 136  
(1) Kewajiban pemodal meliputi:  

a. menyetor Modal Penyertaan sesuai perjanjian; dan  
b. menanggung risiko kerugian usaha yang dibiayai dengan modal penyertaan 

sebatas nilai modal penyertaan yang ditempatkan dalam satuan unit Modal 
Penyertaan.  

(2) Hak Pemodal meliputi:   
a. memperoleh bagian keuntungan dari usaha yang dibiayai Modal Penyertaan;  
b. memperoleh pengembalian Modal Penyertaan pada saat akhir perjanjian;dan  
c. pada saat likuidasi memperoleh prioritas pengembalian sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan.  
  

Pasal 137  
(1) Kewajiban Koperasi meliputi:  

a. menggunakan dana Modal Penyertaan sesuai dengan rencana usaha yang 
akan dibiayai dari modal penyertaan;  

b. mengelola dan menatausahakan secara akuntabel, transparan, dan tanggung 
jawab;  

c. mengembalikan Modal Penyertaan dan membayar bagian keuntungan kepada 
pemodal pada saat akhir perjanjian;dan  

d. mengutamakan pengembalian pada saat likuidasi sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundangundangan.  

(2) Hak Koperasi meliputi:   
a. mengelola Modal Penyertaan dengan sistem pengelolaan langsung dengan 

investor, dan alihdaya;  
b. memperoleh bagian keuntungan;dan  
c. menawarkan perpanjangan jangka waktu penempatan modal penyertaan.  
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Pasal 138  
(1) Penempatan dan pengadministrasian Modal Penyertaan pada Koperasi 

dilaksanakan dalam satu pembukuan sebagai investasi yang menanggung resiko 
pada koperasi.  

(2) Penempatan dan pengadministrasian Modal Penyertaan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), dibukukan secara khusus dan terpisah.  
  

Pasal 139  
(1) Pemodal dapat diikutsertakan dalam pengelolaan dan pengawasan kegiatan 

usaha Koperasi yang dibiayai Modal Penyertaan.  
(2) Keikutsertaan Pemodal dalam pengelolaan dan pengawasan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang disepakati 
kedua belah pihak.  
  

Pasal 140  
Pengelolaan usaha Koperasi yang dibiayai Modal Penyertaan dilakukan oleh 
Pengurus atau Pengelola.  

 
Pasal 141  

(1) Pengurus atau Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 menyusun 
rencana kerja dan anggaran bagi usaha yang dibiayai Modal Penyertaan untuk 
mendapat persetujuan Rapat Anggota.   

(2) Dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) Pengurus atau Pengelola dapat mengikutsertakan Pemodal.   
  

Pasal 142  
(1) Dalam Rapat Anggota, Pengurus dapat mengundang Pemilik Modal Penyertaan 

untuk memberikan saran dan pendapat mengenai usaha yang dibiayai oleh Modal 
Penyertaan.   

(2) Pemodal tidak mempunyai hak suara dalam Rapat Anggota, dan tidak turut 
menentukan kebijaksanaan koperasi secara keseluruhan.   

  
Pasal 143  

(1) Pengurus atau Pengelola usaha yang dibiayai Modal Penyertaan wajib menyusun 
laporan tertulis mengenai pelaksanaan Modal Penyertaan sebagai bahan 
pembahasan dalam Rapat Anggota.   

(2) Laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada 
Pemodal.   

(3) Atas permohonan tertulis dari Pemodal, Pengurus atau Pengelola memberi izin 
kepada Pemodal untuk memeriksa pembukuan usaha yang dibiayai Modal 
Penyertaan, risalah Rapat Anggota yang berkaitan dengan usaha yang dibiayai 
Modal Penyertaan dan daftar Pemodal.   
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Pasal 144  
Menteri melakukan pengawasan dan dapat melakukan pemeriksaan terhadap 
Koperasi yang menyelenggarakan usaha yang dibiayai Modal Penyertaan.  
  

Pasal 145  
Ketentuan lebih lanjut mengenai Modal Penyertaan Koperasi diatur dengan 
Peraturan Menteri.  

BAB VI 
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBINAAN 

 
Bagian Kesatu 

Kebijakan 
 

Pasal 146 
Dalam upaya menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang 
mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan Koperasi sebagaimana diatur oleh 
Undang Undang tentang perkoperasian, Pemerintah, Pemerintah Provinsi/DI dan 
Kabupaten/Kota, menetapkan peraturan perundangundangan dan kebijakan yang 
bertujuan:  
a. memberikan kesempatan usaha yang seluas-luasnya kepada Koperasi;  
b. meningkatkan dan memantapkan kemampuan Koperasi agar menjadi Koperasi 

yang sehat, tangguh, dan mandiri;  
c. mengupayakan tatahubungan usaha yang saling menguntungkan antara 

Koperasi dengan badan usaha lainnya; dan  
d. membudayakan Koperasi dalam masyarakat.  

  
Pasal 147  

Dalam rangka menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang 
mendorong pertumbuhan serta permasyarakatan Koperasi, serta memberikan 
bimbingan dan kemudahan kepada Koperasi sebagaimana diatur dalam undang-
undang perkoperasian, Pemerintah menyelenggarakan program pembinaan 
sebagai berikut:  
a. bimbingan usaha Koperasi yang sesuai dengan kepentingan ekonomi 

anggotanya;  
b. fasilitasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan perkoperasian;  
c. penyuluhan perkoperasian;  
d. penelitian perkoperasian;  
e. pemberian kemudahan untuk memperkokoh permodalan Koperasi serta 

mengembangkan lembaga keuangan Koperasi;  
f. fasilitasi pengembangan jaringan usaha Koperasi dan kerja sama yang saling 

menguntungkan antarkoperasi; dan  
e. penyelenggaraanbantuan konsultasi guna memecahkan permasalahan yang 

dihadapi oleh Koperasi dengan tetap memperhatikan Anggaran Dasar dan 
prinsip Koperasi.  
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Bagian Kedua  
Strategi Pembinaan  

  
Pasal 148  

Untuk melaksanakan kebijakan pembangunan koperasi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 146 dan 147 ditempuh strategi sebagai berikut:  
a. peningkatan pemasyarakatan Koperasi, agar masyarakat luas lebih memahami 

gagasan koperasi secara lebih baik dan benar, sehingga dengan penuh 
kesadaran mendirikan dan memanfaatkan koperasi guna memenuhi 
kepentingan ekonomi dan sosial mereka;  

b. perkuatan kelembagaan, organisasi dan manajemen Koperasi, sejajar dengan 
pelaku usaha lain;   

c. peningkatan kualitas sumberdaya manusia Koperasi;  
d. peningkatan akses  pembiayaan;  
e. pengembangan restrukturisasi  usaha;  
f. perkuatan dan peningkatan kesehatan usaha;  
g. peningkatan produktivitas Koperasi;   
h. perkuatan dan peningkatan akses  Pemasaran;  
i. pemberdayaan dan pengembangan kerjasama, dan kemitraan usaha antar 

Koperasi dan dengan  pelaku usaha lain;  
j. pengembangan praktek-praktek terbaik berkoperasi (Benchmarking and Best 

Practices) Koperasi sukses;  
f. pengawasan dan pemeriksaan koperasi;  
g. penyelenggaraan konsultasi dan/atau pendampingan;  
h. pengembangan kajian terapan dan kajian strategis kebijakan pembangunan 

Koperasi; dan  
i. peningkatan dan perkuatan koordinasi antar para pemangku kepentingan.  

 
Pasal 149  

Masing-masing strategi pembinaan Koperasi selanjutnya dijabarkan lebih lanjut 
dengan berbagai program dan kegiatan.  

  
Pasal 150  

Strategi pemasyarakatan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 huruf 
a, dijabarkan lebih lanjut ke dalam program dan kegiatan, paling sedikit meliputi:  
a. penerangan dan penyuluhan perkoperasian;  
b. penumbuhan dan pemberdayaan kader koperasi;  
c. pengembangan citra koperasi (cooperatives image buildingand rebranding);  
d. pengembangan praktek-praktek terbaik berkoperasi (Cooperatives 

Benchmarking and Best Practices);  
e. gerakan masyarakat sadar koperasi;  
f. penetapan kurikulum dan silabi perkoperasian sebagai kurikulum dan silabi 

resmi dalam kegiatan pendidikan formal, informal dan non formal; dan  
g. pengembangan Koperasi berprestasi.  
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Pasal 151  
Strategi perkuatan  kelembagaan, organisasi dan manajemen  Koperasi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 huruf b, dijabarkan lebih lanjut ke dalam 
program dan kegiatan, paling sedikit meliputi:  
a. penataan peraturan perundang-undangan yang mampu mendukung adanya  

kepastian dan perlindungan hukum  bagi koperasi untuk tumbuh dan 
berkembang secara lebih sehat, tangguh, maju dan mandiri;  

b. penguatan lembaga organisasi gerakan koperasi (Dekopin), sebagai wadah 
perjuangan dan aspirasi gerakan koperasi, serta sebagai mitra pemerintah 
dalam pembangunan koperasi;  

c. eningkatan efektifitas tatalaksana organisasi dan manajemen koperasi;  
d. peningkatan efektifitas peran dan fungsi Rapat Anggota;  
e. peningkataan efektifitas peran dan fungsi anggota;  
f. peningkatan kohesifitas dan partisipasi anggota;  
g. peningkatan efektifitas peran dan fungsi Pengurus dan Pengawas;  
h. peningkatan efektifitas peran dan fungsi pengelola usaha koperasi;  
i. peningkatan  efektifitas  Proses Penyusunan dan Pelaksanaan Rencana 

Kerja dan Rencana  Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi;  
j. peningkatan efektifitas tatalaksana administrasi organisasi, keuangan dan 

usaha yang akuntabel;  
k. peningkatan efektifitas penerapan Standar Operasional Manajemen (SOM) dan 

Standar Operasional Prosedur (SOP);  
l. peningkatan efektifitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen (SIM);  
m. peningkatan kualitas tata organisasi yang  kecil, fleksibel, efektif dan efisien;  
n. peningkatan efektifitas  mekanisme manajemen koperasi;  
o. peningkatan efektifitas pelaksanaan manajemen pengawasan; dan  
p. pemeringkatan Koperasi.  
  

Pasal 152  
Strategi peningkatan kualitas sumberdaya manusia Koperasi, sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 148 huruf c dijabarkan lebih lanjut ke dalam berbagai 
program dan kegiatan, paling sedikit meliputi:   
a. peningkatan kuantitas dan kualitas pendidikan dan latihan keterampilan teknis 

dan keterampilan manajerial dan kewirausahaan;   
b. peningkatan kuantitas dan kualitas sarana-prasarana pendidikan dan latihan 

termasuk anggaran, gedung, alat peraga, kurikulum dan silabi, tenaga pelatih 
dan widyaiswara yang berkompetensi memadai;  

c. peningkatan kuantitas dan kualitas pembelajaran perkoperasian pada 
pendidikan formal, informal dan non formal;  

d. peningkatan kerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan yang terkait; 
e. peningkatan Kompetensi tata kelola koperasi, termasuk sertifikasi pengelola 

koperasi;  
f. peningkatan  penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi;  
g. peningkatan akses Koperasi kepada sumber informasi dan pemanfaatan  

teknologi tepat;dan  
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h. fasilitasi proses alih teknologi dalam kerangka pelaksanaan kemitraan.  
  

Pasal 153  
Kebijakan dan strategi peningkatan akses pembiayaan, sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 148 huruf d dijabarkan lebih lanjut ke dalam berbagai program dan 
kegiatan, paling sedikit meliputi:   
a. perluasan sumber pendanaan;  
b. perluasan lembaga pembiayaan;  
c. perluasan lembaga penjaminan;  
d. pembentukan dana pembangunan Koperasi (cooperative development fund);  
e. pendampingan dan peningkatan akses terhadap sumber pembiayaan;dan  
f. pengembangan pembiayaan modal kerja dan modal investasi.  
  

Pasal 154  
Kebijakan dan strategi pengembangan restrukturisasi usaha, sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 148 huruf e dijabarkan lebih lanjut ke dalam berbagai 
program dan kegiatan, paling sedikit meliputi:  
a. penguatan organisasi dan usaha koperasi;  
b. peningkatan daya saing dan produktivitas usaha;  
c. bantuan teknis pengembangan produk;  
d. pengembangan sistem bisnis;  
e. pemberian motivasi dan kreatifitas bisnis; dan  
f. pendampingan dibidang restrukturisasi usaha.  
  

Pasal 155  
Kebijakan dan strategi peningkatan dan perkuatan kesehatan   Koperasi, 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 148 huruf f dijabarkan lebih lanjut ke dalam 
berbagai program dan kegiatan, paling sedikit meliputi:   
a. penguatan struktur permodalan;  
b. penguatan rasio likuiditas, solvabilitas dan profitabilitas;  
c. penguatan rasio perputaran piutang;dan  
d. penilaian kesehatan.  

  
Pasal 156  

Kebijakan dan strategi peningkatan produktivitas Koperasi, sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 148 huruf g dijabarkan lebih lanjut ke dalam berbagai 
program dan kegiatan, paling sedikit meliputi:  
a. peningkatan teknik produksi  dan pengolahan;  
b. peningkatan kemampuan pengendalian mutu;  
c. standarisasi proses produksi dan pengolahan;  
d. peningkatan kemampuan rancang bangun, desain dan perekayasaan;dan  
e. peningkatan akses dan fasilitasi pengadaan sarana dan prasarana produksi 

dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong dan kemasan.  
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Pasal 157  
Kebijakan dan strategi perkuatan dan peningkatan akses pemasaran, 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 148 huruf h dijabarkan lebih lanjut ke dalam 
berbagai program dan kegiatan, paling sedikit meliputi :  
a. pemberdayaan dan peningkatan akses koperasi ke sumber-sumber   informasi 

bisnis;  
b. dukungan promosi dan nilai tambah produk;  
c. dukungan pengembangan  jaringan pemasaran dan distribusi serta perluasan 

jangkauan pemasaran;  
d. dukungan penyediaan infrastruktur promosi dan pemasaran;  
e. dukungan penelitian dan pengkajian pemasaran;dan  
f. pendampingan di bidang pemasaran.  
  

Pasal 158  
Kebijakan dan strategi pemberdayaan dan pengembangan kerjasama, 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 huruf i dan Kemitraan usaha antar 
Koperasi dan dengan  Pelaku Usaha lain, dijabarkan lebih lanjut ke dalam berbagai 
program dan kegiatan, paling sedikit meliputi:  
a. pengembangan kerjasama usaha antar Koperasi;dan  
b. pengembangan kemitraan usaha antara Koperasi dengan pelaku usaha lain.  

 
Pasal 159  

Kebijakan dan strategi pengembangan praktek-praktek terbaik berkoperasi 
(benchmarking and best practices) koperasi sukses.sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 148 huruf j dijabarkan lebih lanjut ke dalam berbagai program dan 
kegiatan, paling sedikit meliputi:  
a. pembentukan dan pengembangan pusat-pusat percontohan koperasi 

berkualitas secara tersebar;  
b. penyebarluasan informasi kinerja koperasi berkualitas;dan  
c. penyelenggaraan studi banding dan diskusi di koperasikoperasi berkualitas.  

  
Pasal 160  

Kebijakan dan strategi pengawasan dan pemeriksaan koperasi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 148 huruf k dijabarkan lebih lanjut ke dalam berbagai 
program dan kegiatan, yang meliputi pengawasan dan pemeriksaan di bidang 
kelembagaan, usaha, keuangan, dan keterbukaan informasi koperasi pada 
pemerintah Pusat, pemerintah daerah Provinsi, dan pemerintah daerah 
Kabupaten/Kota.  
  

Pasal 161  
Kebijakan dan strategi pengembangan kajian terapan dan kajian strategis 
kebijakan pembangunan Koperasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 huruf 
m dijabarkan lebih lanjut ke dalam berbagai program dan kegiatan, paling sedikit 
meliputi:  
a. penyelenggaraan kajian terapan kebijakan pembangunan koperasi;dan  
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b. penyelenggaraan kajian strategis kebijakan pembangunan koperasi.  
 

Pasal 162  
Kebijakan dan strategi peningkatan dan perkuatan koordinasi antar para  
pemangku kepentingan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 huruf n 
dijabarkan lebih lanjut ke dalam berbagai program dan kegiatan,paling sedikit 
meliputi:  
a. penyelenggaraan koordinasi pemberdayaan koperasi;dan  
b. penyelenggaraan koordinasi pengendalian pemberdayaan koperasi, termasuk 

pelaporan dan evaluasi.  
  

Bagian Ketiga  
Program Pembinaan Koperasi  

  
Pasal 162  

Kebijakan dan strategi peningkatan perbaikan pelaksanaan tatakelola 
pemerintahan, dijabarkan lebih lanjut ke dalam berbagai program dan kegiatan, 
paling sedikit meliputi:  
a. peningkatan tatakelola organisasi, program dan sarana prasarana aparatur;  
b. peningkatan  kapasitas  dan kompetensi aparatur pembina;  
c. peningkatan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik;dan  
d. monitoring dan evaluasi terpadu.  
  

Pasal 163  
(1) Dalam rangka meningkatkan dan memantapkan kemampuan Koperasi agar 

menjadi Koperasi yang sehat, tangguh, dan mandiri, perlu menyelenggarakan 
program Reformasi Total Koperasi.  

(2) Penyelenggaraan program reformasi koperasi meliputi pembenahan terhadap 3 
(tiga) aspek yang terdiri atas:   
a. rehabilitasi koperasi;   
b. reorientasi koperasi;dan  
c. pengembangan koperasi.  
  

Pasal 164  
Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan programpembinaan 
perkoperasian diatur dengan Peraturan Menteri.  

  
BAB VII  

KOORDINASI PEMBINAAN  
  

Pasal 165  
(1) Menteri melaksanakan koordinasi dan pengendalian pembinaan perkoperasian.  
(2) Koordinasi dan pengendalian pembinaan perkoperasian sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilaksanakan secara nasional dan daerah yang meliputi penyusunan 
dan pengintegrasian kebijakan dan program, pelaksanaan, pemantauan, dan 



 

 391 

evaluasi, serta pengendalian umum terhadap pelaksanaan pembinaan 
perkoperasian, termasuk penyelenggaraan kerjasama usaha dan pengembangan 
lembaga keuangan koperasi.  

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan koordinasi dan pengendalian 
pembinaan perkoperasian diatur dengan Peraturan Menteri.  

  
BAB VIII  

KETENTUAN PENUTUP  
  

Pasal 166  
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:  
a. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 

10/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Kelembagaan Koperasi;  
b. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan  
c.  Menengah Republik Indonesia Nomor 22/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang 

Koperasi Skala Besar;  
d. Peraturan Menteri  Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 

20/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Penerapan Akuntabilitas Koperasi;  
e. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan  
f.  Menengah Republik Indonesia Nomor 25/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang 

Revitalisasi Koperasi;  
g. Peraturan Menteri Nomor 23/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Penilaian Indeks 

Pembangunan Koperasi; dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.  
 

Pasal 167  
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua Peraturan Menteri yang 
mengatur atau berkaitan dengan pembinaan perkoperasian dinyatakan tetap 
berlaku, sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru 
berdasarkan Peraturan Menteri ini.  
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Pasal 168  
Peraturan  Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Menteri ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
  
  

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal   

29 Juni 2018          

  

MENTERI KOPERASI DAN USAHA 

KECIL DAN MENENGAH 

REPUBLIK INDONESIA,  

  

ttd  
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MENTERI KOPERASI 
DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 

REPUBLIK INDONESIA 
 

PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 
REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR NOMOR 11 TAHUN 2018 
 

TENTANG  
 

PERIZINAN USAHA SIMPAN PINJAM KOPERASI 
 

 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 

REPUBLIK INDONESIA 
 
 

Menimbang : a. bahwa untuk percepatan dan peningkatan investasi dan  
pelaksanaan berusaha, perlu dilakukan perubahan 
terhadap proses perizinan usaha simpan pinjam koperasi; 

a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 88 ayat (1) Peraturan     
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang 
PelayananPerizinan Berusaha Terintegrasi Secara 
Elektronik, perlu dilakukan penyusunan norma, standar, 
prosedur dan kriteria perizinan usaha simpan pinjam 
koperasi; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan 
Menengah tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam 
Koperasi; 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang 

Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3502); 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 
dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4843); 

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5038); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang 
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh 
Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3591); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang 
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara 
Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6215); 

7. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2015 tentang 
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 106); 

8. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan 
Menengah Republik Indonesia Nomor 
17/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pengawasan Koperasi 
(Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1496 Tahun 
2015); 

9. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan 
Menengah Republik Indonesia Nomor 
15/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam 
Oleh Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 
1494 Tahun 2015) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan 
Menengah Nomor 02/PER/M.KUKM/II/2017 tentang 
Perubahan atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha 
Kecil dan Menengah Nomor 15/PER/M.KUKM/IX/2015 
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tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Berita 
Negara Republik Indonesia Nomor 257 Tahun 2017); 

10. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan 
Menengah Republik Indonesia Nomor 
11/PER/M.KUKM/XII/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan 
Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh 
Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 86 
Tahun 2018); 

 
MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  : PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN  
MENENGAH TENTANG PERIZINAN USAHA SIMPAN PINJAM 
KOPERASI. 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 
1. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single 

Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang 
diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan 
lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem 
elektronik yang terintegrasi. 

2. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas 
nama menteri, gubernur, atau bupati/wali kota setelah koperasi melakukan 
pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum 
pelaksanaan operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen. 

3. Izin Operasional adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan 
atas nama menteri, gubernur, atau bupati/wali kota setelah koperasi 
mendapatkan Izin Usaha dan untuk melakukan kegiatan operasional dengan 
memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen. 

4. Komitmen adalah pernyataan koperasi untuk memenuhi persyaratan Izin 
Usaha dan/atau Izin Operasional. 

5. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas 
koperasi yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah melakukan 
Pendaftaran. 

6. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau 
badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan 
prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar 
atas asas kekeluargaan. 

7. Koperasi Simpan Pinjam yang selanjutnya disingkat KSP adalah Koperasi 
yang melaksanakan kegiatan usahanya hanya usaha simpan pinjam. 
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8. Unit Simpan Pinjam yang selanjutnya disingkat USP adalah unit usaha 
koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam sebagai bagian dari 
kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan. 

9. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah yang selanjutnya disingkat 
KSPPS adalah Koperasi yang kegiatan usaha simpan, pinjam dan 
pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infak, 
sedekah, dan wakaf. 

10. Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah yang selanjutnya disingkat 
USPPS adalah unit usaha koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan, 
pinjam dan pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah, termasuk mengelola 
zakat, infak, sedekah, dan wakaf sebagai bagian dari kegiatan usaha Koperasi 
yang bersangkutan. 

11. Kantor Cabang adalah kantor cabang yang mewakili kantor pusat dalam 
menjalankan kegiatan usaha menghimpun dana dan penyalurannya serta 
mempunyai wewenang memutuskan pemberian pinjaman. 

12. Kantor Cabang Pembantu adalah kantor cabang pembantu yang berfungsi 
mewakili kantor cabang dalam menjalankan kegiatan usaha untuk 
menghimpun dana dan penyalurannya serta mempunyai wewenang 
menerima permohonan pinjaman tetapi tidak mempunyai wewenang untuk 
memutuskan pemberian pinjaman. 

13. Kantor Kas adalah kantor kas yang berfungsi mewakili kantor cabang dalam 
menjalankan kegiatan usaha untuk menghimpun dana. 

14. Pemerintah adalah pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan 
pemerintah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 
bidang koperasi dan usaha kecil, dan menengah sesuai dengan pembagian 
kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 

15. Menteri adalah Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. 
 

BAB II 
RUANG LINGKUP DAN BENTUK PERIZINAN 

 
Pasal 2 

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi: 
a. persyaratan; 
b. tata cara penerbitan izin; 
c. masa berlaku izin; 
d. pengawasan; dan 
e. ketentuan peralihan. 

 
Pasal 3 

(1) Bentuk perizinan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini meliputi: 
a.  Izin Usaha; dan 
b.  Izin Operasional. 
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(2) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Izin Usaha Simpan 
Pinjam oleh Koperasi, yang terdiri atas: 
a. Izin Koperasi Simpan Pinjam (KSP)/Unit Simpan Pinjam Koperasi (USP); dan 
b. Izin Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)/Unit Simpan 

Pinjam dan Pembiayaan Syariah (USPPS). 
(3) Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: 

a. izin pembukaan kantor cabang; 
b. izin pembukaan kantor cabang pembantu; dan 
c. izin pembukaan kantor kas. 

 
BAB III 

PERSYARATAN 
 

Bagian Kesatu 
Persyaratan Izin Usaha 

 
Pasal 4 

(1) Izin Usaha simpan pinjam Koperasi diberikan kepada KSP atau USP. 
(2) Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi diberikan kepada 

KSPPS atau USPPS. 
(3) KSP/KSPPS dan USP/USPPS Koperasi memperoleh Izin Usaha simpan pinjam 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi persyaratan 
sebagai berikut: 
a. bukti setoran modal sendiri berupa rekening tabungan atas nama Koperasi, 

pada bank umum untuk KSP dan bank syariah untuk KSPPS; 
b. bukti setoran modal yang ditempatkan koperasi pada USP/USPPS berupa 

rekening tabungan atas nama koperasi yang disediakan oleh Koperasi 
kepada USP/USPPS Koperasi, pada bank umum untuk USP dan bank syariah 
untuk USPPS; 

c. rencana kerja selama 3 (tiga) tahun yang menjelaskan mengenai rencana 
permodalan, rencana kegiatan usaha, serta rencana bidang organisasi dan 
sumber daya manusia; 

d. administrasi dan pembukuan usaha simpan pinjam pada KSP atau 
USP/USPPS Koperasi yang dikelola secara khusus dan terpisah dari 
pembukuan koperasinya; 

e. nama dan riwayat hidup pengurus, pengawas dan calon pengelola; 
f. memiliki kantor dan sarana kerja; dan 
g. memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) dengan rekomendasi Dewan 

Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia atau Majelis Ulama Indonesia 
provinsi/kabupaten/kota setempat atau memiliki sertifikat pendidikan dan 
pelatihan DPS dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia bagi 
KSPPS dan USPPS Koperasi. 

(4) Modal sendiri KSP/KSPPS Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a 
dalam bentuk tabungan dengan rincian sebagai berikut: 
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a. modal KSP/KSPPS Primer dengan wilayah keanggotaan dalam daerah 
Kabupaten/Kota ditetapkan paling sedikit Rp15.000.000,00 (lima belas juta 
rupiah); 

b. modal KSP/KSPPS Primer dengan wilayah keanggotaan lintas daerah 
Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi ditetapkan paling sedikit 
Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah); dan 

c. modal KSP/KSPPS Primer dengan wilayah keanggotaan lintas daerah 
Provinsi ditetapkan paling sedikit Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh 
lima juta rupiah). 

(5) Modal sendiri KSP/KSPPS Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf 
a dalam bentuk tabungan dengan rincian sebagai berikut: 
a. modal KSP/KSPPS Sekunder dengan wilayah keanggotaan dalam daerah 

Kabupaten/Kota ditetapkan paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta 
rupiah); 

b. modal KSP/KSPPS Sekunder dengan wilayah keanggotaan lintas daerah 
Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi ditetapkan paling sedikit 
Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah); dan 

c. modal KSP/KSPPS Sekunder dengan wilayah keanggotaan lintas daerah 
Provinsi ditetapkan paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 

(6) Setiap pembentukan USP/USPPS Koperasi Primer atau USP/USPPS Koperasi 
Sekunder, wajib menyediakan modal tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
huruf b yang dipisahkan dari aset koperasi dalam bentuk tabungan, dengan 
rincian sebagai berikut: 
a. modal pembentukan USP/USPPS Koperasi Primer paling sedikit 

Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah); dan 
b. modal pembentukan USP/USPPS Koperasi Sekunder paling sedikit 

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). 
 

Bagian Kedua 
Persyaratan Izin Operasional 

 
Paragraf Pertama 

Persyaratan Pembukaan Kantor Cabang 
 

Pasal 5 
Persyaratan pembukaan kantor Cabang usaha simpan pinjam oleh Koperasi 
dapat dilaksanakan setelah KSP/KSPPS dan USP/USPPS Koperasi: 
a. memiliki Izin Usaha dan telah melaksanakan kegiatan simpan pinjam paling 

sedikit 2 (dua) tahun; 
b. KSPPS dan USPPS wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah yang telah 

bersertifikat pendidikan dan pelatihan DPS dari Dewan Syariah Nasional-
Majelis Ulama Indonesia; 

c. mempunyai predikat kesehatan paling rendah “cukup sehat” pada 1 (satu) 
tahun terakhir; 
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d. mempunyai anggota paling sedikit 20 (dua puluh) orang di daerah yang akan 
dibuka Jaringan Pelayanannya; 

e. memiliki modal kerja untuk Kantor Cabang minimal sebesar Rp15.000.000,00 
(lima belas juta rupiah); 

f. memiliki laporan keuangan koperasi yang bersangkutan dalam 2 (dua) tahun 
terakhir; 

g. memiliki persetujuan pembukaan Kantor Cabang dari Bupati/Walikota 
setempat (terkait pembinaan dan pengawasan cabang); 

h. memiliki rencana kerja Kantor Cabang paling sedikit 1 (satu) tahun; 
i. memiliki daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama calon 

karyawan Kantor Cabang; dan 
j. calon kepala cabang wajib memiliki sertifikat kompetensi. 

 
Paragraf Kedua 

Persyaratan Pembukaan Kantor Cabang Pembantu 
 

Pasal 6 
Pembukaan Kantor Cabang Pembantu dilaksanakan dengan peryaratan: 
a. memiliki Izin Operasional pembukaan Kantor Cabang; 
b. Kantor Cabang telah melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam paling 

sedikit 6 (enam) bulan; 
c. mempunyai anggota paling sedikit 20 (dua puluh) orang di daerah yang akan 

dibuka Jaringan Pelayanannya; 
d. memiliki laporan keuangan Kantor Cabang yang bersangkutan dalam 1 (satu) 

tahun terakhir; 
e. memiliki persetujuan pembukaan Kantor Cabang Pembantu dari 

Bupati/Walikota setempat jika tidak memiliki Kantor Cabang pada 
Kabupaten/Kota setempat; 

f. memiliki rencana kerja Kantor Cabang Pembantu paling sedikit 1 (satu) tahun; 
g. memiliki daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama calon 

karyawan Kantor Cabang Pembantu; dan 
h. calon kepala cabang pembantu wajib memiliki sertifikat kompetensi. 

 
Paragraf Ketiga 

Persyaratan Pembukaan Kantor Kas 
 

Pasal 7 
Pembukaan Kantor Kas dilaksanakan dengan persyaratan: 
a. memiliki Izin Operasional pembukaan Kantor Cabang; 
b. Kantor Cabang telah melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam paling 

sedikit 6 (enam) bulan; 
c. jumlah anggota Kantor Kas yang akan dibuka paling sedikit 20 (dua puluh) 

orang; dan 
d. nama calon kepala Kantor Kas. 
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BAB IV 
TATA CARA PENERBITAN IZIN 

 
Bagian Kesatu 

Pelaksanaan Perizinan 
 

Pasal 8 
(1) Persyaratan Izin Usaha dan Izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 berlaku sebagai Komitmen yang harus dipenuhi 
sebelum Izin Usaha simpan pinjam koperasi diterbitkan. 

(2) Pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 
berupa dokumen dalam bentuk hardcopy. 

 
Pasal 9 

(1) Izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk 
dan atas nama Menteri/Gubernur/Bupati/Wali Kota. 

(2) Permohonan perizinan meliputi: 
a. pendaftaran; 
b. penerbitan Izin Usaha dan/atau penerbitan Izin Operasional berdasarkan 

Komitmen; dan 
c. pemenuhan Komitmen Izin Usaha dan/atau pemenuhan Komitmen Izin 

Operasional. 
 

Bagian Kedua 
Pendaftaran 

 
Pasal 10 

(1) Koperasi melalui kuasa pengurus melakukan Pendaftaran untuk memperoleh izin 
sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, dengan cara mengakses laman OSS untuk 
mendapatkan Nomor Induk Berusaha. 

(2) Cara mengakses laman OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
dengan cara memasukkan nomor pengesahan badan hukum koperasi. 

(3) Koperasi melakukan pendaftaran dengan mengisi form sebagaimana tercantum 
dalam laman OSS. 

 
Pasal 11 

(1) Lembaga OSS menerbitkan NIB setelah Koperasi melakukan Pendaftaran melalui 
pengisian data secara lengkap. 

(2) Koperasi yang telah memiliki NIB wajib untuk memiliki Izin Usaha. 
(3) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan identitas berusaha 

Koperasi yang berlaku selama Koperasi menjalankan usaha dan/atau 
kegiatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(4) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku 
oleh Lembaga OSS dalam hal: 
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a. Koperasi melakukan usaha dan/atau kegiatan yang tidak sesuai dengan NIB; 
dan/atau 

b. dinyatakan batal atau tidak sah berdasarkan putusan pengadilan yang 
berkekuatan hukum tetap. 

 
Bagian Ketiga 

Penerbitan Izin Usaha dan Izin Operasional 
 

Pasal 12 
(1) Izin Usaha dan/atau Izin Operasional diperoleh setelah Koperasi memenuhi 

komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8. 
(2) Pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 

Koperasi kepada Menteri/Gubernur/Wali Kota sesuai dengan kewenangannya 
untuk dilakukan pemeriksaan dan mendapatkan persetujuan. 

(3) Izin Usaha dan/atau Izin Operasional diterbitkan oleh Lembaga OSS berdasarkan 
persetujuan atas pemenuhan komitmen. 

 
Pasal 13 

Dalam hal pemeriksaan dan pemberian persetujuan dalam rangka pemenuhan 
komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), 
Menteri/Gubernur/Bupati/Wali Kota menunjuk pejabat yang diberikan 
kewenangan. 

 
Pasal 14 

(1) Izin Usaha dan/atau Izin Operasional berlaku efektif setelah Koperasi 
menyelesaikan Komitmen. 

(2) Koperasi yang belum memenuhi komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
8, dilarang melakukan aktifitas usaha simpan pinjam. 

 
Bagian Keempat 

Waktu 
 

Pasal 15 
(1) Pemenuhan Komitmen oleh Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 

dilakukan paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung 
sejak pengajuan Izin Usaha dan/atau Izin Operasional. 

(2) Dalam hal pemenuhan Komitmen tidak terpenuhi atau melebihi jangka waktu, 
Koperasi mengajukan kembali permohonan Izin Usaha dan/atau Izin Operasional. 

 
Pasal 16 

(1) Menteri/Gubernur/Bupati/Wali Kota melakukan pemeriksaan dan pemberian 
persetujuan pemenuhan komitmen paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga 
puluh) hari kerja sejak diterimanya dokumen persyaratan. 
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(2) Apabila proses pemeriksaan dan pemberian persetujuan melewati jangka waktu 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), izin dianggap berlaku efektif. 

 
Bagian Kelima 

Biaya 
 

Pasal 17 
Segala bentuk pelayanan perizinan usaha simpan pinjam Koperasi tidak 
dikenakan biaya. 

 
BAB V 

MASA BERLAKU IZIN 
 

Pasal 18 
Izin Usaha dan/atau Izin Operasional berlaku selama badan hukum Koperasi 
berdiri dan menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

 
BAB VI 

PENGAWASAN 
 

Pasal 19 
(1) Pengawasan terhadap Izin Usaha dan/atau Izin Operasional dilakukan oleh: 

a. Menteri bagi Koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas provinsi; 
b. gubernur bagi Koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas kabupaten/kota 

dalam 1 (satu) wilayah provinsi; dan 
c. bupati/wali Kota bagi Koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam 1 (satu) 

wilayah kabupaten/kota. 
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 
 

BAB VII 
KETENTUAN PERALIHAN 

 
Pasal 20 

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, sepanjang yang mengatur 
mengenai persyaratan dan prosedur izin usaha simpan pinjam, izin usaha simpan 
pinjam dan pembiayaan syariah, izin kantor cabang, izin kantor cabang 
pembantu, dan izin kantor kas sebagaimana tercantum dalam: 
a. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 

15/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi 
(Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1494 Tahun 2015) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan 
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Menengah Nomor 02/PER/M.KUKM/II/2017 tentang Perubahan atas 
Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 
15/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi 
(Berita Negara Republik Indonesia Nomor 257 Tahun 2017); dan 

b. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 
11/PER/M.KUKM/XII/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan 
Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi (Berita Negara Republik 
Indonesia Nomor 86 Tahun 2018), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 
BAB VIII 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 21 
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 
Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 9 Agustus 2018 

 
MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK 
INDONESIA, 

 
 
 

 AAGN. PUSPAYOGA 
  

Diundangkan di Jakarta pada 
tanggal 10 Agustus 2018 

 
DIREKTUR JENDERAL 
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK 
INDONESIA 
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MENTERI KOPERASI 

DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 
REPUBLIK INDONESIA 

 
 

PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 
REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 12 TAHUN 2018 

 
TENTANG 

 
 

KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA BIDANG PENGELOLA KOPERASI 
SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH/UNIT SIMPAN PINJAM DAN 

PEMBIAYAAN SYARIAH KOPERASI 
 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 

REPUBLIK INDONESIA 
 

Menimbang : 
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 8 
Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, perlu menetapkan 
Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Kualifikasi 
Nasional Indonesia Bidang Pengelola Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan 
Syariah/Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi; 
 
Mengingat :  

1. Undang-Undang  Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3502);  

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4279);  

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa 
kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
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Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  

4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan 
Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3591);  

5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja 
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);  

6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional 
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);  

7. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi 
Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);  

8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);  

9. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2015 tentang Kementerian Koperasi dan 
Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 106);  

10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman 
Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);  

11. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 
14/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam 
dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 1493);  

12. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 
18/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan bagi 
Sumber Daya Manusia Koperasi, Pengusaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1497);  

13. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 
11/PER/M.KUKM/XII/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam 
dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 86);  

14. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 09 Tahun 
2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasiaan (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 883);  

 
MEMUTUSKAN: 

Menetapkan :  PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN 
MENENGAH TENTANG KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA 
BIDANGPENGELOLA KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN 
SYARIAH/UNIT SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH KOPERASI.  
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BAB I  
KETENTUAN UMUM   

 
Pasal 1  

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:  
1. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah yang selanjutnya disingkat 

KSPPS adalah Koperasi yang kegiatan usaha simpan, pinjam dan pembiayaan 
sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq, sedekah, dan wakaf.  

2. Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi yang selanjutnya disebut 
USPPS Koperasi adalah unit usaha Koperasi yang  bergerak di bidang usaha 
simpan, pinjam dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, 
infaq, sedekah, dan wakaf sebagai bagian dari kegiatan usaha Koperasi yang 
bersangkutan.  

3. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SKKNI 
adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, 
keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan 
tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku.  

4. Kualifikasi Nasional Indonesia adalah penjenjangan kualifikasi kompetensi yang 
dapat menyandingkan, menyertakan, dan mengintegrasikan antara bidang 
pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka 
pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan.  

5. Lembaga Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat LSP adalah lembaga 
pelaksana kegiatan sertifikasi kompetensi kerja yang mendapatkan lisensi dari 
Badan Nasional Sertifikasi Profesi.  

6. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Profesi yang selanjutnya disingkat LDP adalah 
lembaga yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan profesi sesuai Standar 
Kompetensi Kerja Nasional dan Kualifikasi Nasional Indonesia.  

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN 
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh 
Dewan Perwakilan Rakyat.  

8. Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan 
peraturan daerah.  

9. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
Koperasi.  
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BAB II  
JENJANG KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA BIDANG PENGELOLA 

KSPPS/USPPS KOPERASI  
  

Pasal 2  
(1) Kualifikasi Nasional Indonesia bidang pengelola Koperasi Simpan Pinjam dan 

Pembiayaan Syariah/Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi terdiri 
dari Jenjang Kualifikasi 3, sampai dengan 7.  

(2) Kualifikasi Nasional Indonesia bidang pengelola Koperasi Simpan Pinjam dan 
Pembiayaan Syariah/Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi 
Koperasi berlaku untuk KSPPS/USPPS Koperasi Primer dan KSPPS/USPPS 
Koperasi Sekunder.  

(3) Kualifikasi Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum 
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri 
ini.   

Pasal 3  
Kualifikasi Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diterapkan 
untuk :  
a. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;  
b. pelaksanaan sertifikasi kompetensi;  
c. programpengembangan sumberdaya manusia; dan  
d. pengakuan kesetaraan kualifikasi.  

BAB III 
PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN SERTIFIKASI 

Pasal 4 
(1) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bidang pengelola KSPPS/USPPS Koperasi 

dilakukan oleh LDP baik milik pemerintah maupun swasta.  
(2) Pembiayaan pendidikan, pelatihan dan sertifikasi profesi bidang pengelola 

KSPPS/USPPS Koperasi dapat dibiayai APBN, APBD, swadana dan sumber 
pembiayaan lainnya.  

(3) Pemantauan dan analisis pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan sertifikasi profesi 
bidang pengelola KSPPS/USPPS Koperasi dikoordinasikan Deputi Bidang 
Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan LDP dan LSP baik milik pemerintah 
maupun swasta.  

  
Pasal 5  

(1) Pelaksanaan sertifikasi kompetensi profesi bidang pengelola KSPPS/USPPS 
Koperasi dilaksanakan oleh LSP milik pemerintah maupun swasta  

(2) Sertifikasi kompetensi profesi bidang pengelola KSPPS/USPPS Koperasi dapat 
dibiayai secara swadana, APBN, APBD dan/atau sumber pembiayaan lainnya  
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BAB IV  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  

Pasal 6  
(1) Pengembangan sumber daya manusia profesi pengelola KSPPS/USPPS Koperasi 

dilakukan dengan sinergitas antara Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, 
asosiasi profesi, asosiasi pelaku usaha serta pemangku kepentingan lainnya.  

(2) Pengembangan sumber daya manusia pengelola KSPPS/USPPS Koperasi dapat 
dibiayai secara swadana, APBN, APBD, dan/atau sumber pembiayaan lainnya.  

  
BAB V  

MONITORING DAN EVALUASI   
Pasal 7  

Untuk mendukung pelaksanaan pendidikan, pelatihan, standarisasi dan sertifikasi 
profesi bagi pengelola KSPPS/USPPS Koperasi dilakukan:  
a. koordinasi, sosialisasi dan bimbingan teknis dengan lintas kementerian/lembaga, 

asosiasi profesi, asosiasi pelaku usaha serta pemangku kepentingan lainnya;  
b. LDP dan LSP yang melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan serta uji 

sertifikasi wajib melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kementerian 
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah cq Deputi Bidang Sumber Daya Manusia; 
dan  

c. monitoring dan evaluasi penerapan Kualifikasi Nasional Indonesia bidang 
Pengelola KSPPS dan USPPS Koperasi oleh Deputi Bidang Sumber Daya 
Manusia.   
 

Pasal 8  
Kualifikasi Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dievaluasi 
paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.  
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BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP   

Pasal 9  
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang 
mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan 
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.  
  
  Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 

5 September 2018   

MENTERI KOPERASI DAN USAHA 

KECIL DAN  

MENENGAH REPUBLIK 

INDONESIA,  

 

 

 

AAGN PUSPAYOGA  

 

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 

September 2018  

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN 

PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK 

ASASI MANUSIA  REPUBLIK 

INDONESIA,    

 

 

WIDODO EKATJAHJANA  
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LAMPIRAN   
PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH NOMOR 
12 TAHUN 2018 TENTANG KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA BIDANG 
PENGELOLA KOPERASI SIMPAN  
PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH/UNIT SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN 
SYARIAH KOPERASI   
KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA   
BIDANG PENGELOLA KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN  
SYARIAH/UNIT SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH KOPERASI  
(KSPPS/USPPS KOPERASI) JENJANG KUALIFIKASI 3, 4, 5, 6 DAN 7  
  
A. BIDANG PENGELOLA KSPPS/USPPS KOPERASI JENJANG KUALIFIKASI 3   
1. KODIFIKASI 

K64SPS01 JENJANG KUALIFIKASI 3 BIDANG PENGELOLA KSPPS/USPPS 
KOPERASI  

2. DESKRIPSI   
Jenjang kualifikasi ini mencakup kompetensi yang harus dimiliki oleh pemangku 
jabatan di tingkat klerikal dan administrasi pada bidang pemasaran pendanaan, 
pemasaran pembiayaan, penghimpunan dana Baitul Maal, survei pembiayaan, 
penyaluran dan pendayagunaan, akuntansi, keuangan, layanan yang bersifat 
berhubungan langsung dengan anggota KSPPS/USPPS Koperasi. Jenjang 
Kualifikasi ini menuntut kemampuan dan keahlian menerapkan prinsip dan konsep 
bersifat umum serta keterampilan memilih dan menerapkan metode, peralatan, 
bahan dan informasi dalam pengelolaan KSPPS/USPPS Koperasi. Kemampuan 
dan keahlian tersebut meliputi:  
a. kemampuan dan keahlian memberikan dukungan klerikal dan administrasi bagi 

penata usaha pendanaan, penata usaha pembiayaan, dan staf administrasi 
baitul maal;  

b. kemampuan dan keahlian melakukan penghimpunan modal dan dana simpanan 
bagi marketing pendanaan, penghimpunan dana baitul maal bagi staf baitul 
maal, penyaluran pinjaman dan pembiayaan syariah bagi marketing 
pembiayaan, serta pendampingan dan penyaluran dana maal dan sosial lainnya 
bagi staf penyaluran dan pendayagunaan;  

c. kemampuan dan keahlian merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan 
terhadap pencatatan transaksi keuangan dan pembukuan bagi teller;  

d. kemampuan dan keahlian membantu pengelolaan informasi akuntansi, 
pengendalian keuangan, penyajian laporan yang bebas dari kesalahan material, 
sesuai kebutuhan dan tepat waktu bagi staf akunting;  

e. kemampuan dan keahlian melakukan  survei pembiayaan, analisa kelayakan 
dan analisis risiko bagi staf surveyor pembiayaan. Kegiatan pada jenjang 
kualifikasi ini mempergunakan panduan Standar Operasional Prosedur (SOP), 
penilaian dan perencanaan pemecahan masalah sederhana, mampu mencapai 
kinerja dengan mutu dan kuantitas terukur dalam lingkup tanggung jawabnya.  
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3. SIKAP KERJA  
Memiliki sikap dan perilaku teliti, berpikir kritis dan analitis sederhana, bekerjasama, 
menghormati pendapat pihak lain, serta menghargai nilai keberagaman dan budaya 
setempat. Secara umum jenjang kualifikasi ini memiliki sikap kerja:  
a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;  
b. cermat, teliti dan patuh terhadap Standar Operasional Prosedur;  
c. memiliki sikap dan perilaku sesuai nilai-nilai Islam;  
d. memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik dalam menyelesaikan tugasnya;  
e. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung 

perdamaian dunia;  
f. mampu bekerjasama dengan pihak terkait dalam menjalankan tugasnya;  
g. memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan 

lingkungannya;  
h. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan dan agama serta 

pendapat orang lain; dan  
i. menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan 

kepentingan bangsa dan masyarakat luas.  
4. PERAN KERJA  
Jenjang Kualifikasi ini memiliki peran kerja melaksanakan fungsi klerikal dan 
administrasi, pendanaan, pembiayaan, penghimpunan dana , penyaluran dan 
pendayagunaan, data dan informasi akuntansi, pengendalian keuangan dan 
pelayanan kepada anggota dan calon anggota di kantor pusat, kantor cabang, kantor 
cabang pembantu, maupun kantor kas KSPPS/USPPS Koperasi.  
Tanggung jawab jenjang kualifikasi ini meliputi :  

a. Customer Service (CS)  
1) pelayanan informasi dan konsultasi.  
2) pelayanan terhadap pembukaan dan penutupan rekening Simpanan.  
3) penerimaan pengajuan pinjaman/pembiayaan.  
4) penerimaan pengajuan permohonan penerimaan/ penyaluran dana maal 

dan sosial lainnya.  
5) pengarsipan dokumen keanggotaan.  
6) pelaporan perkembangan anggota.   

b. Teller  
1) pelayanan transaksi tunai simpanan, pembiayaan, kas umum, jasa 

pembayaran lainnya sesuai prosedur yang telah ditetapkan.  
2) pengecekan secara cermat uang dan bukti transaksi dari segi kelengkapan, 

keabsahan, kebenaran.  
3) pengelolaan kas kecil.  
4) pengarsipan bukti transaksi tunai dan non tunai.  
5) pelaporan transaksi harian.  

c. Penata Usaha Pendanaan  
1) penyiapan administrasi dan dokumen penghimpunan dana.  
2) pengarsipan seluruh berkas penghimpunan dana.  
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3) pembuatan laporan jenis simpanan dan rekening koran simpanan anggota.  
4) pembuatan laporan penghimpunan dana.  
5) pemeliharaan arsip penghimpunan dana.  
6) pengontrolan secara periodik terhadap dokumen dan arsip penghimpunan 

dana untuk memastikan keutuhan kelengkapan, sesuai dengan tempatnya, 
aman dan terpelihara.  

d. Penata Usaha Pembiayaan  
1) penyiapan administrasi dan dokumen pencairan pembiayaan (dropping).  
2) pengarsipan seluruh berkas pembiayaan.  
3) pengarsipan jaminan pembiayaan.  
4) pengadministrasian pelunasan pembiayaan.   
5) pembuatan surat pemberitahuan, teguran dan peringatan kepada anggota 

penerima pembiayaan.  
6) pemeliharaan arsip dari pengajuan sampai terealisir pembiayaan.  
7) pengontrolan secara periodik dokumen dan arsip pembiayaan untuk 

memastikan keutuhan kelengkapan, sesuai dengan tempatnya, aman dan 
terpelihara.  

8) pembuatan laporan pembiayaan sesuai dengan periode laporan.  
e. Marketing Pendanaan  

1) pemasaran keanggotaan baru koperasi.  
2) pemasaran produk pendanaan.  
3) penerimaan berkas permohonan keanggotaan dan pembukaan rekening.  
4) pemeliharaan (maintenance) keanggotaan dan peningkatan transaksi 

pendanaan.  
5) pelaporan kinerja marketing pendanaan secara periodik.  

f. Marketing Pembiayaan  
1) pemasaran produk pembiayaan.  
2) penerimaan berkas permohonan pembiayaan.  
3) pendampingan anggota pembiayaan.  
4) melaksanakan penagihan angsuran pembiayaan.  
5) pelaporan kinerja marketing pembiayaan secara periodik.  

g. Surveyor Pembiayaan  
1) pengumpulan data 5C+PS (character, capability, capacity, collateral, 

condition) + Prinsip Syariah terhadap pemohon pembiayaan.  
2) pendokumentasian foto yang meliputi foto atas pemohon, tempat tinggal, 

tempat usaha dan fisik agunan.  
3) memastikan keabsahan dokumen pemohon pembiayaan.  
4) memastikan kevalidan dokumen hasil survei.  
5) pelaporan hasil survei.  

h. Staf Akunting  
1) penyediaan data dan informasi penyusunan laporan keuangan.  
2) pengarsipan dokumen keuangan.  
3) menyiapkan laporan untuk keperluan analisis keuangan.  

i. Staf Remedial  
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1) memastikan penjemputan dan penagihan angsuran yang tepat waktu.  
2) memastikan tidak ada selisih antara dana hasil penagihan dengan dana 

yang disetor.  
j. Staf Penghimpunan Dana Baitul Maal  

1) pemasaran produk dan penghimpunan dana zakat, infaq/sedekah dan 
wakaf (ziswaf) serta dana sosial lainnya.  

2) pelayanan kepada muzakki dan wakif.  
3) pemeliharaan (maintenance) muzakki dan wakif.  
4) pelaporan penghimpunan dana ziswaf dan dana sosial lainnya secara 

periodik.  
k. Staf Penyaluran dan Pendayagunaan Dana Baitul Maal  

1) penyaluran dan Pendayagunaan dana ziswaf dan dana sosial lainnya.  
2) pemetaan mustahik dan mauquf alaih.  
3) pemberdayaan dan Pendampingan kepada mustahik dan mauquf alaih.  
4) pelaporan penyaluran dan pendayagunaan.  
5) pelaporan pemberdayaan mustahik dan mauquf alaih.  

l. Staf Administrasi Baitul Maal  
1) penyiapan administrasi dan dokumen penghimpunan, penyaluran dan 

pendayagunaan dana ziswaf dan dana sosial lainnya.  
2) pengarsipan seluruh dokumen penghimpunan, penyaluran dan 

pendayagunaan dana ziswaf dan dana sosial lainnya.  
3) pembuatan laporan penghimpunan, penyaluran dan pendayagunaan dana 

ziswaf dan dana sosial lainnya.  
4) pengontrolan secara periodik dokumen arsip penghimpunan, penyaluran 

dan pendayagunaan dana ziswaf dan dana sosial lainnya untuk memastikan 
keutuhan, kelengkapan, sesuai dengan tempatnya, aman dan terpelihara.  

5) pemeliharaan arsip penghimpunan, penyaluran dan pendayagunaan dana 
ziswaf dan dana sosial lainnya.  

  
5. KEMUNGKINAN JABATAN  

a. Customer Sevice (CS)  
b. Teller  
c. Penata Usaha Pendanaan  
d. Penata Usaha Pembiayaan  
e. Marketing Pendanaan  
f. Marketing Pembiayaan  
g. Surveyor Pembiayaan  
h. Staf Akunting  
i. Staf Remedial  
j. Staf Penghimpunan Dana  Baitul Maal   
k. Staf Penyaluran dan Pendayagunaan Dana Baitul Maal  
l. Staf Administrasi Baitul Maal Catatan :  

1) dapat ditambahkan jabatan-jabatan lain yang setara, sepanjang 
memenuhi deskripsi jenjang kualifikasi dan peran kerja.  
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2) jabatan-jabatan setara tersebut dapat menggunakan Bahasa Indonesia 
atau Bahasa Inggris.  

3) staf dapat disebut juga dengan istilah asisten.  
 

6. ATURAN PENGEMASAN  
Kompetensi jenjang kualifikasi 3 yang harus dicapai pengelola KSPPS/USPPS 
Koperasi, adalah 6 unit kompetensi, terdiri atas :   
a. 2 unit kompetensi inti.  
b. 4 unit kompetensi pilihan yang disesuaikan dengan peran kerja masing-masing 

jabatan, dengan perincian sebagai berikut:  
a. Unit Kompetensi Inti 

Daftar unit kompetensi Inti Jenjang Kualifikasi 3 Pengelola  
KSPPS/USPPS Koperasi  

b. Daftar unit kompetensi pilihan Jenjang Kualifikasi 3 Pengelola  

KSPPS/USPPS Koperasi jabatan Customer Sevice (CS) 

 

  

No  Kode Unit  Judul Unit  Persyaratan  

Kompetensi  

1  K.64SPS14.009.2  Melakukan Komunikasi di 
Tempat Kerja   

  

2  K.64SPS14.014.1  Memasarkan 
simpanan 

produk    

3  K.64SPS14.023.1  Memasarkan 
pembiayaan  

produk    

4  K.64SPS14.042.1  Melakukan Orientasi  

Perkoperasian  

  

5  K.64SPS14.046.1  Melakukan Transaksi dengan 

Anggota dan  

Calon Anggota  

  

6  N.821100.001.02  Menangani Penerimaan dan 

Pengiriman  

Dokumen/ Surat  
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c. Teller 

 

  

No  Kode Unit  Judul Unit  Persyaratan  

Kompetensi  

1  K.64SPS14.001.2  Melakukan Evaluasi  

Penerapan Prinsip- 

Prinsip Organisasi dan  

Manajemen  

KSPPS/USPPS Koperasi  

  

2  K.64SPS14.010.2  Melakukan Pelayanan  

Prima Anggota  

  

No  Kode Unit  Judul Unit  Persyaratan  

Kompetensi  

1  K.64SPS14.009.2  Melakukan Komunikasi di Tempat Kerja     

2  K.64SPS14.016.1  Mengelola Simpanan  

/Tabungan Syariah  

  

3  K.64SPS14.042.1  Melakukan Orientasi  

Perkoperasian  

  

4  K.64SPS14.046.1  Melakukan Transaksi dengan Anggota 

dan  

Calon Anggota  

  

5  M.692000.023.02  Mengoperasikan  

Aplikasi Komputer  

Akuntansi  

M.692000.0 

01.02  

M.692000.0 

02.02  

6  N.821100.065.02  Mengelola Kas Kecil    

7  N.821100.073.02  Mengelola Arsip    
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d. Daftar unit kompetensi pilihan Jenjang Kualifikasi 3 Pengelola KSPPS/USPPS 

Koperasi jabatan Penata Usaha Pendanaan   

No  Kode Unit  Judul Unit  Persyaratan  

Kompetensi  

1  

  

K.64SPS14.009.2  Melakukan Komunikasi di Tempat 
Kerja   

  

2  K.64SPS14.016.1  Mengelola Simpanan/  

Tabungan Syariah  

  

3  K.64SPS14.020.1  Membuat Laporan Penghimpunan 
Dana Baitul Maal dan Dana  

  

No  Kode Unit  Judul Unit  Persyaratan  

Kompetensi  

  Sosial  Lainnya   

4  M.692000.023.02  Mengoperasikan  

Aplikasi Komputer  

Akuntansi  

M.692000.0 

01.02  

M.692000.0 

02.02  

5  M.692000.027.01  Mengelola Dokumen Transaksi 

Mudharabah  

Entitas Bisnis Syariah   

M.692000.00 

7.02  

M.692000.00 

8.02  

M.692000.00 

9.02  

6  M.692000.028.01  Mengelola Dokumen Transaksi 

Sumber Dana  

Wadiah  

M.692000.00 
7.02  

M.692000.00 
8.02  

M.692000.00 
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9.02  

7  N.821100.073.02  Mengelola Arsip    

 
e. Daftar unit kompetensi pilihan jenjang kualifikasi 3 pengelola KSPPS/USPPS 

koperasi jabatan penata usaha pembiayaan. 

 
f. Marketing pendanaan 

 
No  Kode Unit  Judul Unit  Persyaratan  

Kompetensi  

1  K.64SPS14.009.2  Melakukan Komunikasi di Tempat 
Kerja   

  

2  K.64SPS14.014.1  Memasarkan produk simpanan    

3  K.64SPS14.016.1  Mengelola Simpanan/  

Tabungan Syariah  

  

4  K.64SPS14.042.1  Melakukan Orientasi  

Perkoperasian  

  

5  K.64SPS14.043.1  Melakukan Orientasi  

Transaksi dan Akad  

Syariah  

  

No  Kode Unit  Judul Unit  Persyaratan  

Kompetensi  

1  K.64SPS14.009.2  Melakukan Komunikasi di Tempat Kerja     

2  K.64SPS14.023.1  Memasarkan produk pembiayaan    

3  K.64SPS14.034.1  Melakukan Monitoring Pembiayaan    

4  K.64SPS14.035.1  Menangani Pembiayaan Bermasalah    

5  K.64SPS14.036.1  Melakukan pengamanan dokumen legal    

6  N.821100.073.02  Mengelola Arsip    
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6  K.64SPS14.046.1  Melakukan Transaksi dengan 

Anggota dan  

Calon Anggota  

  

7  K.64SPS14.048.1  Mengelola Modal  

Penyertaan dan Dana  

Sumber Lain  

  

 
g. Daftar unit kompetensi pilihan Jenjang Kualifikasi 3 Pengelola KSPPS/USPPS 

Koperasi jabatan Marketing Pembiayaan 

 

h. Daftar unit kompetensi pilihan Jenjang Kualifikasi 3 Pengelola KSPPS/USPPS 

Koperasi jabatan Surveyor Pembiayaan  

No  Kode Unit  Judul Unit  Persyaratan  

Kompetensi  

No  Kode Unit  Judul Unit  Persyaratan  

Kompetensi  

1  K.64SPS14.009.2  Melakukan Komunikasi di Tempat 
Kerja   

  

2  K.64SPS14.023.1  Memasarkan produk pembiayaan    

3  K.64SPS14.033.1  Melakukan Penagihan Angsuran dan  

Penyelesaian Tunggakan  

  

No  Kode Unit  Judul Unit  Persyaratan  

Kompetensi  

4  K.64SPS14.034.1  Melakukan Monitoring Pembiayaan    

5  K.64SPS14.035.1  Menangani Pembiayaan Bermasalah    

6  K.64SPS14.043.1  Melakukan Orientasi Transaksi dan 
Akad Syariah  
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1  K.64SPS14.009.2  Melakukan Komunikasi di 
Tempat Kerja   

  

2  K.64SPS14.023.1  Memasarkan produk 
pembiayaan  

  

3  K.64SPS14.024.1  Melakukan survey pembiayaan    

4  K.64SPS14.042.1  Melakukan Orientasi 
Perkoperasian  

  

5  K.64SPS14.043.1  Melakukan Orientasi  

Transaksi dan Akad Syariah  

  

6  M.692000.027.01  Mengelola Dokumen Transaksi 

Mudharabah  

Entitas Bisnis Syariah  

M.692000.007.02  
M.692000.008.02  
M.692000.009.02  

 

i. Staf Akunting  

No  Kode Unit  Judul Unit  Persyaratan  

Kompetensi  

1  

  

K.64SPS14.009.2  Melakukan Komunikasi di 
Tempat Kerja   

  

2  K.64SPS14.043.1  Melakukan Orientasi  

Transaksi dan Akad  Syariah  

  

3  M.692000.007.02  Memproses Entry Jurnal    

4  M.692000.008.02  Memproses Buku Besar    

5  M.692000.023.02  Mengoperasikan Aplikasi 
Komputer Akuntansi  

M.692000.001.02  

M.692000.002.02  

6  N.821100.073.02  Mengelola Arsip    
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j. Daftar unit kompetensi pilihan Jenjang Kualifikasi 3 Pengelola KSPPS/USPPS 

Koperasi jabatan Staf Remedial  

No  Kode Unit  Judul Unit  Persyaratan  

Kompetensi  

1  K.64SPS14.009.2  Melakukan Komunikasi di Tempat 
Kerja   

  

2  K.64SPS14.033.1  Melakukan Penagihan Angsuran 
dan Penyelesaian Tunggakan  

  

3  K.64SPS14.034.1  Melakukan Monitoring 
Pembiayaan  

  

4  K.64SPS14.035.1  Menangani Pembiayaan 
Bermasalah  

  

No  Kode Unit  Judul Unit  Persyaratan  

Kompetensi  

5  K.64SPS14.042.1  Melakukan Orientasi 
Perkoperasian  

  

6  K.64SPS14.043.1  Melakukan Orientasi  

Transaksi dan Akad  

Syariah  

  

7  K.64SPS14.044.1  Melakukan Orientasi Pengelolaan 
Ekonomi Rumah Tangga  
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k. Daftar unit kompetensi pilihan Jenjang Kualifikasi 3 Pengelola KSPPS/USPPS 

Koperasi jabatan Staf Penghimpunan Dana  Baitul Maal  

 

l. Staf Penyaluran dan Pendayagunaan Dana Baitul Maal  

No  Kode Unit  Judul Unit  Persyaratan  

Kompetensi  

1  K.64SPS14.009.2  Melakukan Komunikasi di Tempat Kerja     

2  K.64SPS14.019.1  Melakukan  Penghimpunan Dana Baitul Maal dan 
Dana Sosial  Lainnya  

  

3  K.64SPS14.020.1  Membuat Laporan Penghimpunan Dana Baitul 

Maal dan Dana  

Sosial  Lainnya  

  

4  K.64SPS14.042.1  Melakukan Orientasi Perkoperasian    

5  K.64SPS14.043.1  Melakukan Orientasi Transaksi dan Akad Syariah    

6  K.64SPS14.046.1  Melakukan Transaksi dengan Anggota dan  

Calon Anggota  

  

No  Kode Unit  Judul Unit  Persyaratan  

Kompetensi  

1  K.64SPS14.009.2  Melakukan Komunikasi di Tempat Kerja     

2  K.64SPS14.039.1  Melakukan Penyaluran Dana Baitul Maal dan Dana 
Sosial  Lainnya  

  

3  K.64SPS14.040.1  Membuat Laporan Penyaluran Dana Baitul Maal Dan 
Dana Sosial Lainnya  

  

  

4  K.64SPS14.042.1  Melakukan Orientasi Perkoperasian    

5  K.64SPS14.043.1  Melakukan Orientasi Transaksi dan  Akad  

Syariah  
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m. Daftar unit kompetensi pilihan Jenjang Kualifikasi 3 Pengelola KSPPS/USPPS 

Koperasi jabatan Staf Administrasi Baitul Maal  

No  Kode Unit  Judul Unit  Persyaratan  

Kompetensi  

1  K.64SPS14.009.2  Melakukan Komunikasi di Tempat Kerja     

2  K.64SPS14.020.1  Membuat Laporan Penghimpunan  Dana    

No  Kode Unit  Judul Unit  Persyaratan  

Kompetensi  

  Baitul Maal dan Dana Sosial  Lainnya   

3  K.64SPS14.040.1  Membuat Laporan Penyaluran Dana Baitul Maal Dan 

Dana Sosial Lainnya  

  

  

4  K.64SPS14.043.1  Melakukan Orientasi Transaksi dan Akad Syariah    

5  N.821100.001.02  Menangani Penerimaan dan Pengiriman Dokumen/ Surat    

6  N.821100.073.02  Mengelola Arsip    

 

  

6  K.64SPS14.044.1  Melakukan Orientasi Pengelolaan Ekonomi Rumah 
Tangga  

  

7  K.64SPS14.045.1  Melakukan Pendampingan Mustahik    
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B. BIDANG PENGELOLA KSPPS/USPPS KOPERASI JENJANG KUALIFIKASI 4   
1. KODIFIKASI   

K64SPS01 JENJANG KUALIFIKASI 4 BIDANG PENGELOLA KSPPS/USPPS 
KOPERASI   

2. DESKRIPSI   
Jenjang kualifikasi ini mencakup kompetensi yang harus dimiliki oleh pemangku 
jabatan di tingkat operasional atau spesialis atau analis di bidang manajemen 
perkantoran, akuntansi, pembiayaan, pengendalian internal pada 
KSPPS/USPPS Koperasi.  
Jenjang kualifikasi ini menuntut kemampuan dan keahlian menerapkan teori dan 
keterampilan teknis dalam melaksanakan program dan kegiatan dengan 
mengacu kepada standar operasional yang berlaku pada KSPPS/USPPS 
Koperasi serta menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur.  
Kemampuan dan keahlian yang diperlukan tersebut meliputi :  
a. kemampuan dan keahlian manajemen operasional KSPPS/USPPS 

Koperasi untuk jabatan Kepala Kantor Kas;  
b. kemampuan dan keahlian teknis akuntansi syariah untuk jabatan Akunting 

Senior;  
c. kemampuan dan keahlian survei, analisis pembiayaan syariah dan analisis 

risiko pembiayaan untuk jabatan Analis Pembiayaan;  
d. kemampuan dan keahlian manajemen supervisi dan pengendalian internal 

untuk jabatan Petugas Pengendalian nternal.   
 
Jenjang kualifikasi ini menuntut kemampuan penyusunan perencanaan, analisis 
informasi, proses penyesuaian dan penyelesaian masalah dengan mengacu 
Standar Operasional Manajemen (SOM), Standar Operasional Prosedur (SOP) 
dan tercapainya kinerja dengan mutu dan kualitas yang terukur dalam lingkup 
tanggung jawabnya.  

  
3. SIKAP KERJA  

Memiliki sikap dan perilaku teliti, berinisiatif, menggunakan analisa dan cara 
berfikir kritis dalam pelaksanaan tugas serta menunjukkan kualitas dan mutu 
kerja diri sendiri dan orang lain dalam tim kerjanya.  
Secara umum jenjang kualifikasi ini memiliki sikap kerja:  
a) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;  
b) cermat, teliti dan patuh terhadap Standar Operasional Prosedur;  
c) memiliki sikap dan perilaku sesuai nilai-nilai Islam;  
d) memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik dalam menyelesaikan 

tugasnya;  
e) berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta 

mendukung perdamaian dunia;  
f) mampu bekerjasama dengan pihak terkait dalam menjalankan tugasnya;  
g) memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat 

dan lingkungannya;  
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h) menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan dan 
agama serta pendapat orang lain; dan  

i) menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk 
mendahulukan kepentingan bangsa dan masyarakat luas.  

 
4. PERAN KERJA  

Jenjang Kualifikasi ini memiliki peran kerja melaksanakan fungsi operasional 
pengelolaan kantor dan spesialisasi bidang akuntansi dan keuangan, analisis 
pendanaan, analisis pembiayaan, penghimpunan dana baitul maal, 
pengendalian internal dan pelayanan kepada anggota dan calon anggota 
KSPPS/USPPS  
Koperasi.  
Tanggung jawab jenjang kualifikasi ini meliputi :  
a. Analis Pembiayaan  

1) memastikan kebenaran data 5C+PS (character, capability, capacity, 
collateral, condition)+ Prinsip Syariah yang diperoleh dari staf surveyor 
pembiayaan  

2) memastikan keabsahan dokumen permohonan pembiayaan.  
3) menganalisis permohonan pembiayaan.  
4) pelaporan hasil analisis permohonan pembiayaan.  
5) memberikan saran perbaikan perangkat survei analisis pembiayaan.  

b. Kepala Kantor Kas  
1) pemasaran keanggotaan baru koperasi.  
2) pemasaran produk pendanaan dan pembiayaan.  
3) penerimaan berkas permohonan keanggotaan dan pembiayaan serta 

pembukaan rekening.  
4) penerimaan pendanaan, dana baitul maal dan pembayaran 

pembiayaan.  
5) pemeliharaan (maintenance) keanggotaan.  
6) pelaporan penerimaan pendanaan, dana baitul maal dan pembayaran 

pembiayaan secara periodik.  
7) pengendalian operasional kantor kas  

c. Akunting Senior  
Pengelolaan dan pelaporan keuangan, yang meliputi:  
1) pembuatan laporan transaksi keuangan harian. Meliputi Neraca tidak 

harian dan Hasil.  
2) pembuatan  laporan keuangan akhir bulan, arus kas, perubahan modal, 

rasio keuangan serta laporan lain yang diperlukan.  
3) pembuatan perhitungan bagi hasil simpanan dan tabungan serta 

pendistribusian ke rekening anggota.  
4) pengarsipan laporan keuangan dan dokumen keuangan lainnya.  
5) pengelolaan data dan informasi untuk keperluan analisis dan evaluasi.  
6) pembuatan laporan pajak penghasilan, jasa tabungan/simpanan 

berjangka (PPH 23) dan pajak karyawan (PPH 21).  
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d. Petugas Pengendalian Internal  
1) pengumpulan data dan informasi, klasifikasi, analisis transaksi 

keuangan, meneliti laporan keuangan.  
2) monitoring dan evaluasi transaksi keuangan dan pembiayaan, 

memastikan tidak terjadinya penyimpangan atas Standar Operasional 
Manajemen dan Standar Operasional Prosedur,  Memorandum, Surat 
Keputusan (SK), Surat Edaran (SE) dan Fatwa Dewan Syariah 
Nasional (DSN)  

3) membuat laporan hasil kinerja Pengendalian Internal secara periodik 
dan sesuai kebutuhan.  

 
5. KEMUNGKINAN JABATAN  

a. Analis Pembiayaan  
b. Kepala Kantor Kas  
c. Akunting Senior  
d. Petugas Pengendalian Internal Catatan :  

1) dapat ditambahkan jabatan-jabatan lain yang setara, sepanjang 
memenuhi deskripsi jenjang kualifikasi dan peran kerja.  

2) jabatan-jabatan setara tersebut dapat menggunakan Bahasa Indonesia 
atau Bahasa Inggris. 

 
6. ATURAN PENGEMASAN  

Kompetensi jenjang kualifikasi 4 yang harus dicapai pengelola KSPPS/USPPS 
Koperasi, adalah 9 unit kompetensi, terdiri atas :   
a) 3 unit kompetensi inti.  
b) 6 unit kompetensi pilihan disesuaikan dengan peran kerja masing-masing 

jabatan, dengan perincian sebagai berikut: 
a. Daftar Unit Kompetensi Inti Jenjang Kualifikasi 4 Pengelola 

KSPPS/USPPS Koperasi  

 
 

No  Kode Unit  Judul Unit  Persyaratan  

Kompetensi  

1  K.64SPS14.001.2  Melakukan Evaluasi 
Penerapan Prinsip-Prinsip 
Organisasi dan Manajemen 
KSPPS/USPPS  

  

2  K.64SPS14.009.2  Melakukan Komunikasi di 
Tempat Kerja   

  

3  K.64SPS14.010.2  Melakukan Pelayanan Prima 
Anggota  
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b. Daftar Unit Kompetensi Pilihan Jenjang Kualifikasi 4 Pengelola 

KSPPS/USPPS Koperasi jabatan Analis Pembiayaan  

No  Kode Unit  Judul Unit  Persyaratan  

Kompetensi  

1  K.64SPS14.007.2  Melaksanakan Sistim Informasi 
Manajemen  

  

2  K.64SPS14.025.1  Melakukan kelayakan   analisis    

3  K.64SPS14.026.1  Melakukan  Analisa    

  Pembiayaan  

(Ujroh)  

Jasa   

4  K.64SPS14.027.1  Melakukan  Analisa    

  Pembiayaan  

Prinsip Jual Be 

Dengan  

i   

 

5  K.64SPS14.028.1  Melakukan Analisa  

Pinjaman (Qordh)  

  

6  K.64SPS14.029.1  Melakukan Analisa  Pembiayaan 
Dengan  

  

  Prinsip Bagi Hasil   

7  K.64SPS14.034.1  Melakukan Monitoring  

Pembiayaan  

  

8  K.64.SPS14.042.1  Melakukan Orientasi Perkoperasian    

9  K.64.SPS14.043.1  Melakukan Orientasi Transaksi dan 

Akad Syariah  
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c. Daftar Unit Kompetensi Pilihan Jenjang Kualifikasi 4 Pengelola 

KSPPS/USPPS Koperasi jabatan Kepala Kantor Kas  

 
  

No  Kode Unit  Judul Unit  Persyaratan  

Kompetensi  

1  K.64SPS14.007.2  Melaksanakan  Sistim Informasi Manajemen    

2  K.64SPS14.011.2  MelakukanPengendalian Internal    

3  K.64SPS14.014.1  Memasarkan produk simpanan    

4  K.64SPS14.019.1  Melakukan penghimpunan dana baitul maal 

dan dana sosial  lainnya  

  

5  K.64SPS14.023.1  Memasarkan Produk Pembiayaan    

6  K.64SPS14.042.1  Melakukan Orientasi Perkoperasian    

7  K.64SPS14.043.1  Melakukan Orientasi Transaksi dan Akad  

Syariah  

  

8  K.64SPS14.046.1  Melakukan Transaksi dengan Anggota dan  

Calon Anggota  

  

9  N.821100.073.02  Mengelola Arsip    
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d. Daftar Unit Kompetensi Pilihan Jenjang Kualifikasi 4 Pengelola 

KSPPS/USPPS Koperasi jabatan Akunting Senior  

 

  

No  Kode Unit  Judul Unit  Persyaratan  

Kompetensi  

1  K.64SPS14.007.2  Melaksanakan Sistim 
Informasi Manajemen  

  

2  K.64SPS14.011.2  Melakukan Pengendalian 
Internal  

  

3  K.64.SPS14.043.1  Melakukan Orientasi 

Transaksi dan Akad Syariah  

  

4  K.64SPS14.047.1  Mengelola Keseimbangan 
Arus Dana  

  

5  K.64SPS14.050.1  Membuat Laporan Pajak     

6  M.692000.003.02  Melaksanakan Prinsipprin 

sipupervisi  
M.692000.002. 02  

7  M.692000.013.02  Menyusun Laporan  
Keuangan  

M.692000.007.02  

M.692000.008.02   

8  M.692000.023.02  Mengoperasikan Aplikasi 
Komputer Akuntansi  

M.692000.001.02  

M.692000.002.02  

9  M.692000.024.02  Melaksanakan Proses  

Pemeriksaan Informasi  

Keuangan  

M.692000.001. 

02  

M.692000.021. 

02  
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e. Daftar Unit Kompetensi Pilihan Jenjang Kualifikasi 4 Pengelola 

KSPPS/USPPS Koperasi jabatan Petugas Pengendalian Internal 

 
  

No  Kode Unit  Judul Unit  Persyaratan  

Kompetensi  

1  K.64SPS14.007.2  Melaksanakan  Sistim Informasi 
Manajemen  

  

2  K.64SPS14.011.2  Melakukan Pengendalian Internal    

3  K.64SPS14.034.1  Melakukan Monitoring 

Pembiayaan  

  

4  K.64SPS14.035.1  Menangani Pembiayaan  

Bermasalah  

  

5  K.64.SPS14.043.1  Melakukan Orientasi Transaksi dan Akad  

Syariah  

  

6  K.64SPS14.053.1  Mengelola asset dan infrastruktur    

7  M.692000.003.02  Melaksanakan Prinsipprinsip Supervisi  M.692000.002. 
02  

  

8  M.692000.013.02  Menyusun  Laporan  

Keuangan  

M.692000.007. 

02  

M.692000.008. 
02   

  

9  M.692000.024.02  Melaksanakan Proses  

Pemeriksaan Informasi  

Keuangan  

M.692000.001.0 

2  

M.692000.021.0 

2  
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C.  BIDANG PENGELOLA KSPPS/USPPS KOPERASI JENJANG KUALIFIKASI 5  
1. KODIFIKASI   

K64SPS01 JENJANG KUALIFIKASI 5 BIDANG PENGELOLA KSPPS/USPPS 
KOPERASI   

2. DESKRIPSI   
Jenjang kualifikasi ini mencakup kompetensi yang harus dimiliki oleh pemangku 
jabatan di tingkat taktis pada bidang pendanaan dan pembiayaan serta 
penghimpunan, penyaluran dan pendayagunaan  
Baitul Maal serta bidang pendukung pengelolaan KSPPS/USPPS Koperasi.  
Jenjang kualifikasi ini menuntut keahlian konsep teoritis bidang pengetahuan 
tertentu secara umum antara lain ekonomi, manajemen, perkoperasian, keuangan 
syariah serta kemampuan pengembangan standar, prosedur dan pengelolaan 
Baitul Maal dan Baitul Tamwil pada KSPPS/USPPS Koperasi.  
Jenjang kualifikasi ini mampu memilih metode penyelesaian masalah yang 
kompleks, abstrak, dinamis, untuk dievaluasi secara independen sehingga 
memperoleh alternatif solusi bagi pelaksanaan pekerjaan sendiri dan kelompok 
serta menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur;  
Jenjang kualifikasi ini juga menuntut kemampuan untuk mengambil keputusan 
operasional secara tepat berdasarkan analisis peluang, kelayakan dan analisis 
risiko berdasarkan data dan informasi internal dan eksternal KSPPS/USPPS 
Koperasi.  

 
3. SIKAP KERJA  

Memiliki sikap kepemimpinan, berinisiatif, teliti, analitis, berfikir kritis, teoritis dan 
taktis dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, evaluasi tugas dan 
menunjukkan kualitas dan mutu pengelolaan kerja diri sendiri dan orang lain.  
Secara umum jenjang kualifikasi ini memiliki sikap kerja:  
1) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;  
2) cermat, teliti dan patuh terhadap Standar Operasional Prosedur;  
3) memiliki sikap dan perilaku sesuai nilai-nilai Islam;  
4) memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik dalam menyelesaikan 

tugasnya;  
5) berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta 

mendukung perdamaian dunia;  
6) mampu bekerjasama dengan pihak terkait dalam menjalankan tugasnya;  
7) memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat 

dan lingkungannya;  
8) menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan dan agama 

serta pendapat orang lain; dan  
9) menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk 

mendahulukan kepentingan bangsa dan masyarakat luas.  
 

4. PERAN KERJA  
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Jenjang Kualifikasi ini memiliki peran kerja melaksanakan fungsi kritis dan taktis 
dalam pengelolaan pendanaan dan pembiayaan pada Baitul Tamwil dan 
penghimpunan dan pendayagunaan pada Baitul Maal di kantor pusat, kantor 
cabang, dan kantor cabang pembantu KSPPS/USPPS Koperasi.  
Tanggung jawab jenjang kualifikasi ini meliputi:  
a. Kepala Bagian Umum dan Personalia  

1) merencanakan dan mengembangkan sistem manajemen sumber daya 
Insani (SDI).  

2) penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Bagian Umum dan 
Personalia.  

3) merencanakan kebutuhan tenaga kerja, mengkoordinasikan, mengontrol 
pelaksanaan kegiatan rekrutmen dan seleksi untuk memastikan 
tersedianya tenaga kerja yang dibutuhan sesuai dengan permintaan dan 
kualifikasi yang diperlukan.  

4) menentukan penempatan karyawan pada jabatan yang sesuai dengan 
kompetensi dan persyaratan jabatan.  

5) merencanakan, mengkoordinir dan melaksanakan kegiatan OJT (on the 
job training) untuk karyawan baru sesuai anggaran yang telah ditetapkan 
pada awal tahun.  

6) melaksanakan kontrak kerja dan menentukan besaran gaji karyawan 
baru sesuai anggaran yang telah ditetapkan pada awal tahun.  

7) membuat sistem jaminan kerja meliputi : kesehatan, kelahiran, 
kecelakaan, kematian dan imbalan paska kerja.  

8) mengidentifikasi, mengoordinasikan, merencanakan, melaksanakan, 
mengontrol dan mengevaluasi kegiatan bagian Personalia yang meliputi 
:   
a) program pelatihan dan pengembangan untuk memastikan 

tercapainya target tingkat kemampuan dan kompetensi setiap SDI.  
b) sistem manajemen kinerja.  
c) pengembangan karir.  
d) penetapan kriteria dan penilaian kinerja.  
e) sistem reward dan punishment.  
f) pencatatan dan pendokumentasian arsip.  

9) Mengidentifikasi, mengoordinasikan, merencanakan, melaksanakan, 
mengontrol dan mengevaluasi kegiatan bagian umum yang meliputi :  
a) menyusun anggaran dan belanja bagian umum.  
b) pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana kerja.  
c) pemeliharaan dan perbaikan kantor.  
d) sistem keamanan lingkungan kerja.  
e) memastikan legalitas kepemilikan aset atas nama lembaga.  
f) terselenggaranya seluruh aktivitas rumah tangga.  

b. Kepala Bagian Operasional  
1) terselenggaranya pelayanan yang memuaskan (service excellence) 

kepada anggota, calon anggota dan mitra kerja  
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2) menyusun rencana kerja pengembangan bagian operasional  
3) mengelola kearsipan surat menyurat, dokumen legal, laporan perpajakan 

dan dokumen penting lainnya  
4) melakukan supervisi dan koordinasi bagian  operasional  
5) penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan bagian operasional.  

c. Kepala Bagian Pendanaan  
1) perencanaan program penghimpunan pendanaan.  
2) mengkoordinasikan kegiatan penghimpunan pendanaan.  
3) menganalisa sumber–sumber pendanaan dan penempatannya.  
4) pengendalian penghimpunan pendanaan.  
5) monitoring dan evaluasi program penghimpunan pendanaan.  
6) pengelolaan data penghimpunan pendanaan.  
7) pelaporan pelaksanaan program penghimpunan pendanaan secara 

periodik.  
d. Kepala Bagian Pembiayaan  

1) perencanaan program pembiayaan.  
2) mengkoordinasikan kegiatan pembiayaan.  
3) pengendalian program pembiayaan.  
4) monitoring dan evaluasi program pembiayaan.  
5) pengelolaan data dan informasi pembiayaan.  
6) pelaporan pelaksanaan bagian pembiayaan secara periodik dan sesuai 

kebutuhan.  
e. Kepala Bagian Remedial  

Penanganan pembiayaan bermasalah yang meliputi :   
1) upaya penyehatan pembiayaan bermasalah.  
2) upaya pelunasan pembiayaan bermasalah baik yang diselesaikan oleh 

internal maupun pihak eksternal.  
3) menjaga agar tingkat kemacetan pembiayaan pada tataran wajar dan 

tetap dalam kondisi sehat, antara lain dengan :   
a) Membuat kriteria revitalisasi pembiayaan (Rescedule, Restruktur, 

Rekondisi).  
b) Membuat analisis permohonan pembiayaan untuk plafond dan 

jaminan tertentu.  
4) merekomendasikan aspek-aspek hukum yang harus dipenuhi dalam tiap 

permohonan pembiayaan (Akta Pemberian Hak Tanggungan, 
 Surat Kuasa untuk Memberikan Hak Tanggungan, Fidusia, dll).  

5) memastikan pemenuhan aspek hukum dalam tiap permohonan 
pembiayaan.  

6) menentukan pelaksanaan eksekusi jaminan.  
7) pelaporan pelaksanaan bagian remedial secara periodik dan sesuai 

kebutuhan.  
f. Kepala Bagian Sistim Informasi  

1) menyajikan informasi guna mendukung fungsi operasi, manajemen dan 
pengambilan keputusan.  
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2) menciptakan dan membentuk aliran informasi yang mendukung 
pembuatan keputusan dan melakukan kontrol terhadap jalannya usaha.  

3) perencanaan dan pengembangan strategi sistem dan teknologi 
informasi.  

4) perancangan implementasi serta pemeliharaan sistem informasi yang 
terintegrasi dan mampu mendukung peningkatkan kinerja.  

5) pengelolaan pusat data dan pusat pemulihan permasalahan data 
(disaster recovery center).  

6) penyusunan laporan dan capaian kinerja secara periodik.  
7) penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Biaya (RAPB), dan 

evaluasi Standar Operasi dan Prosedur (SOP) unit kerja.  
g. Kepala Bagian Penghimpunan Baitul Maal  

1) penyusunan program dan kegiatan bagian penghimpunan baitul maal 
dan dana sosial lainnya.  

2) inventarisasi data dan informasi muzaki, wakif dan donatur lainnya.  
3) koordinasi dan penghimpunan dana baitul maal dan dana sosial lainnya.  
4) pengendalian hasil penghimpunan dana baitul maal dan dana sosial 

lainnya.  
5) pelaporan secara periodik hasil penghimpunan dana baitul maal dan 

dana sosial lainnya.  
h. Kepala Bagian Pemberdayaan  

1) penyusunan program dan kegiatan bagian pemberdayaan.  
2) inventarisasi data dan informasi mustahik dan mauquf alaih.  
3) identifikasi dan validasi hasil pemetaan mustahik dan mauquf alaih.  
4) penyaluran dan Pendayagunaan dana baitul maal dan dana sosial 

lainnya.  
5) pendampingan sosial ekonomi mustahik dan mauquf alaih.  
6) pelaporan secara periodik bidang pemberdayaan.  

i. Kepala Baitul Maal  
1) penyusunan program dan kegiatan penghimpunan dan pemberdayaan 

dana baitul maal.  
2) inventarisasi data dan informasi muzaki, wakif, donatur lainnya, mustahik 

dan mauquf alaih.  
3) pengendalian dana baitul maal untuk tercapainya target yang telah 

ditetapkan.  
4) pertanggungan resiko aset baitul maal agar terlindungi dari bahaya 

kebakaran, pencurian, perampokan, kerusakan dan force majeure.  
5) peningkatan kapasitas karyawan baitul maal.  
6) penyaluran dan Pendayagunaan dana baitul maal dan dana sosial 

lainnya.  
7) pendampingan sosial ekonomi mustahik dan mauquf alaih.  
8) peningkatan Funding, efisiensi biaya dan mengawasi operasional baitul 

maal.  
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9) pelaporan pelaksanaan baitul maal secara periodik dan sesuai 
kebutuhan.  

j. Kepala Cabang Pembantu  
1) terselenggaranya pelayanan pendanaan dan pembiayaan.  
2) pencairan  pembiayaan sesuai dengan keputusan komite cabang.  
3) pemeliharaan (maintenance) keanggotaan.  
4) pelaporan penerimaan pendanaan, dana baitul maal dan pembayaran 

pembiayaan secara periodik  
5) pelaporan perkembangan kantor cabang pembantu secara periodik.  
6) pengendalian operasional kantor cabang pembantu.  
 

5. KEMUNGKINAN JABATAN  
a) Kepala Bagian Umum dan Personalia  
b) Kepala Bagian Operasional  
c) Kepala Bagian Pendanaan  
d) Kepala Bagian Pembiayaan  
e) Kepala Bagian Remedial  
f) Kepala Bagian Sistim Informasi  
g) Kepala Bagian Penghimpunan Baitul Maal  
h) Kepala Bagian Pemberdayaan  
i) Kepala Baitul Maal  
j) Kepala Cabang Pembantu  
Catatan :  
1) dapat ditambahkan jabatan-jabatan lain yang setara, sepanjang memenuhi 

deskripsi jenjang kualifikasi dan peran kerja.  
2) jabatan-jabatan setara tersebut dapat menggunakan Bahasa Indonesia atau 

Bahasa Inggris.  
 

6. ATURAN PENGEMASAN  
Kompetensi jenjang kualifikasi 5 yang harus dicapai pengelola KSPPS/USPPS 
Koperasi, adalah 10 unit kompetensi, terdiri atas:   
a) 3 unit kompetensi inti.  
b) 7 unit kompetensi pilihan disesuaikan dengan peran kerja masing-masing 

jabatan, dengan perincian sebagai berikut:  
a. Daftar Unit Kompetensi Inti Jenjang Kualifikasi 5 Pengelola 

KSPPS/USPPS Koperasi  

No  Kode Unit  Judul Unit  Persyaratan  

Kompetensi  

1  K.64SPS14.001.2  Melakukan Evaluasi 
Penerapan Prinsip-Prinsip 
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b. Daftar Unit Kompetensi Pilihan Jenjang Kualifikasi 5 Pengelola KSPPS/USPPS 

Koperasi jabatan Kepala Bagian Umum dan Personalia  

No Kode Unit Judul Unit 
Persyaratan 

Kompetensi 

1 K.64SPS14.002.1  Melaksanakan Kebijakan Internal   

2  K.64SPS14.053.1  Mengelola  asset dan 
infrastruktur  

  

3  M.701001.005.01  Menyusun  Uraian Jabatan  M.701001.0 

26.01  

M.701001.0 

67.01  

4  K.64SPS14.008.2  Melakukan Upaya-upaya Agar 
Hubungan Antar Karyawan Baik  

  

5  M.701001.007.01  Menyusun perencanaan 
pemenuhan kebutuhan organisasi 
akan pekerja  

M.701001.0 

08.01  

M.701001.0 

09.01  

6  M.701001.050.01  Membuat sistem dan prosedur 

pengelolaan  

karir  

  

7  M.701001.055.01   Menyusun  Strategi  M.701001.0 

Organisasi dan Manajemen 
KSPPS/USPPS  

2  K.64SPS14.011.2  Melakukan Pengendalian 
Internal  

  

3  M.692000.003.02  Melaksanakan Prinsip-prinsip 
Supervisi  

M.692000.002.02  
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Pengelolaan Kinerja  56.01  

8  M.701001.059.01  Mengelola Proses Pemantauan 

terhadap Pencapaian Kinerja  

Pekerja  

  

9  M.701001.064.01  
 Merancang  Kebijakan  

Remunerasi di Tingkat  

Organisasi  

M.701001.06 

9.01  

M.701001.07 

0.01  

10  M.701001.081.01  Melaksanakan hubungan kerja 
sesuai peraturan 
perundangundangan  

  

11  M.701001.095.01  Melakukan Pengelolaan  

Administrasi Pekerja  

  

12  N.821100.001.02  Menangani Penerimaan dan 

Pengiriman  

Dokumen/ Surat  

  

13  N.821100.073.02  Mengelola Arsip    

 
c. Daftar Unit Kompetensi Pilihan Jenjang Kualifikasi 5 Pengelola KSPPS/USPPS 

Koperasi jabatan Kepala Bagian Operasional  

No  Kode Unit  Judul Unit  Persyaratan  

Kompetensi  

1  K.64SPS14.002.1  Melaksanakan Kebijakan 
Internal  

  

2  K.64SPS14.007.2  Melaksanakan Sistim Informasi 
Manajemen  

  

3  K.64SPS14.008.2  Melakukan Upaya-upaya Agar 
Hubungan Antar Karyawan 
Baik  
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4  K.64SPS14.010.2  Melakukan Pelayanan Prima 
Anggota  

  

5  K.64SPS14.011.2  Melakukan Pengendalian 
internal  

  

6  K.64SPS14.036.1  Melakukan pengamanan 

dokumen  

legal  

  

7  K.64SPS14.043.1  Melakukan Orientasi Transaksi 

dan Akad Syariah  

  

8  K.64SPS14.050.1  Membuat Laporan Pajak     

9  K.64SPS14.051.1  Membagi Sisa Hasil Usaha 
(SHU)  

  

10  K.64SPS14.058.1  Mengelola Risiko Operasional    

11  M.692000.013.02  Menyusun Laporan Keuangan  M.692000.00 7.02  

M.692000.00 

8.02   

12  
 

N.821100.073.02  

 

Mengelola Arsip  

  

 
d. Daftar Unit Kompetensi Pilihan Jenjang Kualifikasi 5 Pengelola KSPPS/USPPS 

Koperasi jabatan Kepala Bagian Pendanaan  

No  Kode Unit  Judul Unit  Persyaratan  

Kompetensi  

1  K.64SPS14.002.1  Melaksanakan Kebijakan Internal    

2  K.64SPS14.005.2  Membuat Program Kerja (PK) dan 
Rencana Anggaran Pendapatan dan 
Biaya (RAPB)  
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e. Daftar Unit Kompetensi Pilihan Jenjang Kualifikasi 5 Pengelola KSPPS/USPPS 

Koperasi jabatan Kepala Bagian Pembiayaan  

3  K.64SPS14.008.2  Melakukan Upaya-upaya Agar 
Hubungan Antar Karyawan Baik  

  

4  K.64SPS14.013.1  Melakukan Pengembangan Produk  

Simpanan  

  

5  K.64SPS14.015.1  Menetapkan Imbal Hasil Simpanan     

6  K.64SPS14.016.1  Mengelola simpanan/tabungan syariah    

7  K.64SPS14.043.1  Melakuka Orientasi Transaksi dan Akad  
Syariah 

  

8  K.64SPS14.047.1  Mengelola keseimbangan arus dana    

9  K.64SPS14.048.1  Mengelola  Modal Penyertaan dan 
Dana Sumber Lainnya  

  

10  K.64SPS14.049.2  Mengelola Modal Sendiri    

11  K.64SPS14.050.1  Membuat Laporan Pajak     

12  K.64SPS14.054.1  Mengelola Utang    

13  M.692000.013.02  Menyusun  Laporan Keuangan  M.692000.00 

7.02  

M.692000.00 

8.02  

No Kode Unit Judul Unit 
Persyaratan 

Kompetensi 

1  K.64SPS14.002.1  Melaksanakan Kebijakan Internal    

2  K.64SPS14.005.2  Membuat Program Kerja (PK) dan Rencana Anggaran 
Pendapatan dan Biaya (RAPB)  
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3  K.64SPS14.008.2  Melakukan Upaya-upaya Agar Hubungan Antar 
Karyawan Baik  

  

4  K.64SPS14.022.1  Melakukan Pengembangan Produk Pembiayaan    

5  K.64SPS14.023.1  Memasarkan 

Pembiayaan  

Produk    

6  K.64SPS14.024.1  Melakukan pembiayaan  survei    

7  K.64SPS14.025.1  Melakukan  

Kelayakan   

Analisa    

8  K.64SPS14.026.1  Melakukan  

Pembiayaan Jasa  

Analisa  

(Ujroh)  

  

9  K.64SPS14.027.1  Melakukan Analisa Pembiayaan Dengan  

Prinsip Jual Beli  

  

10  K.64SPS14.028.1  Melakukan Analisa Pinjaman (Qordh)    

11  K.64SPS14.029.1  Melakukan Analisa Pembiayaan Dengan Prinsip Bagi 

Hasil  

  

12  K.64SPS14.031.2  Melakukan Pengikatan Agunan    

13  K.64SPS14.034.1  Melakukan Monitoring Pembiayaan    

14 K.64SPS14.043.1 Melakukan Orientasi Transaksi dan Akad Syariah  
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f. Daftar Unit Kompetensi Pilihan Jenjang Kualifikasi 5 Pengelola KSPPS/USPPS 

Koperasi jabatan Kepala Bagian Remedial 

 

No  Kode Unit  Judul Unit  Persyaratan  

Kompetensi  

1  K.64SPS14.002.1  Melaksanakan Kebijakan Internal    

2  K.64SPS14.003.2  Melakukan kerjasama Antar Koperasi dan 
Pihak Lain  

   

3  K.64SPS14.005.2  Membuat Program Kerja (PK) dan Rencana 
Anggaran Pendapatan dan Biaya (RAPB)  

   

4  K.64SPS14.008.2  Melakukan Upaya-upaya Agar Hubungan 
Antar Karyawan Baik  

  

5  K.64SPS14.011.2  Melakukan Pengendalian internal     

6  K.64SPS14.025.1  Melakukan Analisa Kelayakan      

7  K.64.SPS14.033.1  Melakukan Penagihan Angsuran dan 
Penyelesaian Tunggakan  

   

8  K.64SPS14.034.1  Melakukan Monitoring Pembiayaan     

9  K.64SPS14.035.1  Menangani Pembiayaan Bermasalah     

10  K.64.SPS14.043.1  Melakukan Orientasi Transaksi dan Akad 

Syariah  

   

11  K.64SPS14.044.1  Melakukan Orientasi Pengelolaan Ekonomi 
Rumah Tangga  

   

12  K.64SPS14.048.1  Mengelola  Modal Penyertaan dan Dana 
Sumber Lainnya  

   

13  K.64SPS14.054.1  Mengelola Utang     
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g. Daftar Unit Kompetensi Pilihan Jenjang Kualifikasi 5 Pengelola KSPPS/USPPS 

Koperasi jabatan Kepala Bagian Sistim Informasi  

No Kode Unit Judul Unit 
Persyaratan 

Kompetensi 

1  K.64SPS14.002.1  Melaksanakan Kebijakan  

Internal  

  

2  K.64SPS14.005.2  Membuat Program Kerja (PK) 
dan Rencana Anggaran 
Pendapatan dan Biaya 
(RAPB)  

  

3  K.64SPS14.007.2  Melaksanakan Sistim  
Informasi Manajemen  

  

4  K.64SPS14.008.2  Melakukan Upaya-upaya  

Agar Hubungan Antar  

Karyawan Baik  

  

5  K.64SPS14.009.2  Melakukan Komunikasi di 
Tempat Kerja  

  

6  K.64SPS14.010.2  Melakukan Pelayanan Prima 
Anggota  

  

7  K.64SPS14.011.2  Melakukan Pengendalian 
internal  

  

8  K.64SPS14.025.1  Melakukan analisis 

Kelayakan   

  

9  M.692000.013.02  Menyusun  Laporan 
Keuangan  

M.692000.0 

07.02  

M.692000.0 

08.02   

10  M.692000.017.02  Menyajikan Informasi 
Keuangan Manajemen  

M.692000.0 

16.02  
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11  M.692000.021.02  Memelihara Sistem Informasi 
Akuntansi  

M.692000.0 

20.02  

12  M.692000.025.02  Mengembangkan Database  M.692000.0 

22.02  

13 TIK.SM02.004.01  Memberikan Pelayanan TI 
sesuai bisnis yang dijalankan 
Kepmennaker 610 Tahun 
2012 tentang Rancangan 
Kompetensi Nasional Bidang 
Layanan Informasi Standar 
Kerja Nasional (SKKNI) 

Penetapan Standar Kerja 
Indonesia Manajemen 
Teknologi Menjadi Kompetensi 

TIK.SM02.0 

03.01  

TIK.SM02.0 

08.01  

TIK.SM02.0 

12.01  
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h. Daftar Unit Kompetensi Pilihan Jenjang Kualifikasi 5 Pengelola KSPPS/USPPS 

Koperasi jabatan Kepala Bagian Penghimpunan Baitul Maal  

No Kode Unit Judul Unit Persyaratan 
Kompetensi 

1 K.64SPS14.002.1 Melaksanakan Kebijakan  

Internal 

 

2  K.64SPS14.005.2  Membuat Program Kerja (PK) dan 
Rencana Anggaran Pendapatan dan 
Biaya (RAPB)  

  

3  K.64SPS14.008.2  Melakukan Upaya-upaya Agar 
Hubungan Antar Karyawan Baik  

  

4  K.64SPS14.010.2  Melakukan Pelayanan Prima 
Anggota  

  

5  K.64SPS14.011.2  Melakukan Pengendalian internal    

6  K.64SPS14.018.1  Melakukan Pengembangan Produk 
Penghimpunan Dana Baitul Maal 
dan Dana Sosial Lainnya  

  

7  K.64SPS14.019.1  Melakukan Penghimpunan Dana 
Baitul Maal dan Dana Sosial  
Lainnya  

  

8  K.64SPS14.020.1  Membuat Laporan Penghimpunan 

Dana Baitul Maal dan Dana  

Sosial  Lainnya  

  

9  K.64SPS14.041.1  Melakukan Pendampingan Usaha    

10  K.64SPS14.043.1  Melakukan Orientasi Transaksi dan 

Akad Syariah  

  

11  K.64SPS14.044.1  Melakukan Orientasi Pengelolaan 
Ekonomi  

  

  Rumah Tangga   

12  K.64SPS14.046.1  Melakukan Transaksi Dengan 
Anggota dan Calon Anggota  
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13  M.692000.013.02  Menyusun Laporan Keuangan  M.692000.0 

07.02  

M.692000.0 

08.02  

 

i. Daftar Unit Kompetensi Pilihan Jenjang Kualifikasi 5 Pengelola KSPPS/USPPS 

Koperasi jabatan Kepala Bagian Pemberdayaan  

No Kode Unit Judul Unit 
Persyaratan 

Kompetensi 

1  K.64SPS14.002.1  Melaksanakan Kebijakan Internal    

2  K.64SPS14.005.2  Membuat Program Kerja (PK) dan 
Rencana Anggaran Pendapatan 
dan Biaya (RAPB)  

  

3  K.64SPS14.008.2  Melakukan Upaya-upaya Agar 
Hubungan Antar Karyawan Baik  

  

4  K.64SPS14.010.2  Melakukan Pelayanan Prima 
Anggota  

  

5  K.64SPS14.025.1  Melakukan Analisa Kelayakan     

6  K.64SPS14.038.1  Melakukan Pengembangan Produk 
Penyaluran Dana Baitul Maal dan 
Dana Sosial Lainnya  

  

7  K.64SPS14.039.1  Melakukan Penyaluran Dana Baitul 
Maal dan Dana Sosial  Lainnya  

  

8  K.64SPS14.040.1  Membuat Laporan Penyaluran Dana 
Baitul Maal dan Dana Sosial Lainnya  

  

  

9  K.64SPS14.041.1  Melakukan Pendampingan Usaha    

10  K.64SPS14.043.1  Melakukan Orientasi Transaksi dan 
Akad Syariah  
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j. Daftar Unit Kompetensi Pilihan Jenjang Kualifikasi 5 Pengelola KSPPS/USPPS 

Koperasi jabatan Kepala Baitul Maal  

No Kode Unit Judu Unit Persyaratan 
Kompetensi 

1 K.64SPS14.002.1 Melaksanakan Kebijakan  

Internal 

 

2 K.64SPS14.003.2 Melakukan Kerjasama  

Antar Koperasi dan Pihak lain 

 

3  K.64SPS14.005.2  Membuat Program Kerja (PK) dan Rencana 
Anggaran Pendapatan dan Biaya (RAPB)  

  

4  K.64SPS14.008.2  Melakukan Upaya-upaya Agar Hubungan 
Antar Karyawan Baik  

  

5  K.64SPS14.010.2  Melakukan  PelayananPrima Anggota    

6  K.64SPS14.011.2  Melakukan Pengendalian internal    

7  K.64SPS14.018.1  Melakukan Pengembangan Produk 
Penghimpunan Dana Baitul Maal dan Dana 
Sosial Lainnya  

  

8  K.64SPS14.019.1  Melakukan Penghimpunan Dana Baitul Maal 
dan Dana Sosial  Lainnya  

  

11 K.64SPS14.044.1  Melakukan Orientasi Pengelolaan 
Ekonomi Rumah Tangga 

 

12 K.64.SPS14.045.1  Melakukan Pendampingan Mustahik   

13 M.692000.013.02  Menyusun Laporan Keuangan  M.692000.0 

07.02  

M.692000.0 

08.02 
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9  K.64SPS14.020.1  Membuat Laporan Penghimpunan Dana 

Baitul Maal dan Dana Sosial  Lainnya  

  

10  K.64SPS14.038.1  Melakukan Pengembangan Produk 
Penyaluran Dana Baitul Maal dan Dana Sosial 
Lainnya  

  

11  K.64SPS14.039.1  Melakukan Penyaluran Dana Baitul Maal 
danDana Sosial  Lainnya  

  

12  K.64SPS14.040.1  Membuat Laporan Penyaluran Dana Baitul 
Maal Dan Dana Sosial Lainnya  

  

13  K.64SPS14.041.1  Melakukan Pendampingan Usaha    

14  K.64SPS14.044.1  Melakukan Orientasi Pengelolaan Ekonomi 
Rumah Tangga  

  

15  K.64SPS14.045.1  Melakukan Pendampingan Mustahik    

16  M.692000.013.02  Menyusun Laporan  

Keuangan  

M.692000.00 

7.02  

M.692000.00 

8.02  

 

k. Daftar Unit Kompetensi Pilihan Jenjang Kualifikasi 5 Pengelola KSPPS/USPPS 

Koperasi jabatan Kepala Cabang Pembantu  

No Kode Unit Judul Unit 
Persyaratan 

Kompetensi 

1  K.64SPS14.002.1  Melaksanakan Kebijakan 
Internal  

  

2  K.64SPS14.005.2  Membuat Program Kerja (PK) 
dan Rencana Anggaran 
Pendapatan dan Biaya 
(RAPB)  
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3  K.64SPS14.008.2  Melakukan Upaya-upaya Agar 
Hubungan Antar Karyawan 
Baik  

  

4  K.64SPS14.010.2  Melakukan Pelayanan Prima 
Anggota  

  

5  K.64SPS14.011.2  Melakukan Pengendalian 
internal  

  

6  K.64SPS14.014.1  Memasarkan produk simpanan   

7  K.64SPS14.016.1  Mengelola 
Simpanan/Tabungan  

Syariah  

  

8  K.64SPS14.019.1  Melakukan Penghimpunan 
Dana Baitul Maal dan Dana 
Sosial  Lainnya  

  

9  K.64SPS14.023.1  Memasarkan Produk 
Pembiayaan  

  

10  K.64SPS14.032.1  Melakukan Pencairan 
Pembiayaan  

  

11  K.64SPS14.033.1  Melakukan Penagihan 
Angsuran dan Penyelesaian 
Tunggakan  

  

12  K.64SPS14.046.1  Melakukan Transaksi Dengan 
Anggota dan  

Calon Anggota  

   

13  M.692000.013.02  Menyusun Laporan  

Keuangan  

M.692000.007.02  

M.692000.008.02  
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D. BIDANG PENGELOLA KSPPS/USPPS KOPERASI JENJANG KUALIFIKASI 6   
1. KODIFIKASI  

K64SPS01 JENJANG KUALIFIKASI 6 BIDANG PENGELOLA 
KSPPS/USPPS KOPERASI  

2. DESKRIPSI   
Jenjang kualifikasi ini mencakup kompetensi yang harus dimiliki oleh 
pemangku jabatan di tingkat strategis pada bidang baitul tamwil, baitul maal 
dan bidang pendukung pengelolaan KSPPS/USPPS  
Koperasi.  
Jenjang kualifikasi ini menuntut konsep pengetahuan dan keahlian teoritis 
dalam bidang perkoperasian, ekonomi, manajemen, keuangan syariah, 
manajemen resiko serta pengembangan kebijakan strategis pengelolaan 
baitul maal dan baitul tamwil yang selaras dengan visi dan misi 
KSPPS/USPPS Koperasi;   
Jenjang kualifikasi ini menuntut kemampuan mengambil keputusan yang 
tepat berdasarkan analisis data dan informasi, peluang, kelayakan dan risiko 
bidang tertentu pada KSPPS/USPPS Koperasi.  Jenjang kualifikasi ini 
mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatife solusi 
berdasarkan ide dan pemikiran kritis, dinamis dan evaluasi independen untuk 
pencapaian hasil kerja sendiri dan organisasi  

3. SIKAP KERJA  
Memiliki sikap kepemimpinan, berinisiatif, teliti, analitis, berfikir kritis baik 
dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi secara 
komprehensif berdasarkan standar kualitas dan mutu pengelolaan kerja diri 
sendiri dan orang lain dalam organisasinya untuk mencapai sasaran hasil 
kerja yang ditetapkan.  
Secara umum jenjang kualifikasi ini memiliki sikap kerja:  
1) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;  
2) cermat, teliti dan patuh terhadap Standar Operasional Prosedur;  
3) memiliki sikap dan perilaku sesuai nilai-nilai Islam;  
4) memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik dalam menyelesaikan 

tugasnya;  
5) berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta 

mendukung perdamaian dunia;  
6) mampu bekerjasama dengan pihak terkait dalam menjalankan tugasnya;  
7) memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap 

masyarakat dan lingkungannya;  
8) menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan dan 

agama serta pendapat orang lain; dan  
9) menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk 

mendahulukan kepentingan bangsa dan masyarakat luas.  
4. PERAN KERJA  

Jenjang Kualifikasi ini memiliki peran kerja melaksanakan fungsi kritis, teoritis 
dan taktis dalam pengembangan produk, sistem manajemen, sistem 
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informasi, sistem akuntansi dan pengelolaan risiko pada bidang baitul tamwil, 
baitul maal dan pendukung lainnya pada Kantor Pusat dan Kantor Cabang 
KSPPS/USPPS Koperasi Tanggung jawab jenjang kualifikasi ini meliputi:  
a. Kepala Cabang  

1) penyusunan rencana dan strategi pengembangan cabang.  
2) penyusunan program dan anggaran kantor cabang.  
3) pencapaian target yang telah ditetapkan oleh pusat.  
4) pelaporan perkembangan kantor cabang  secara periodik.  
5) pengelolaan risiko strategis cabang.  

b. Kepala Divisi Operasional dan Keuangan  
1) menyusun rencana dan strategi  pengembangan operasional dan 

Keuangan.  
2) menyusun program dan anggaran divisi operasional dan Keuangan.  
3) monitoring dan evaluasi rencana dan realisasi operasional dan 

Keuangan.  
4) pembinaan dan koordinasi personil operasional dan Keuangan.  
5) pengelolaan aset dan infrastruktur.  
6) pengendalian risiko operasional dan Keuangan.  
7) pelaporan divisi operasional dan Keuangan.  

c. Kepala Divisi Pembiayaan  
1) penyusunan rencana dan strategi pengembangan pembiayaan.  
2) perencanaan program dan anggaran divisi pembiayaan.  
3) monitoring dan evaluasi  rencana dan realisasi pembiayaan. 4) 

pembinaan dan koordinasi pada personil divisi pembiayaan.  
4) pengendalian risiko pembiayaan.  
5) pelaporan  divisi pembiayaan secara periodik.  

d. Kepala Divisi Pendanaan  
1) penyusunan rencana dan strategi pengembangan pendanaan.  
2) perencanaan program dan anggaran divisi pendanaan.  
3) monitoring dan evaluasi  rencana dan realisasi pendanaan.  
4) pembinaan dan koordinasi personil divisi pendanaan.  
5) pengendalian risiko pendanaan.  
6) pelaporan  divisi pendanaan secara periodik.  

e. Kepala Pengendalian Internal  
1) pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan terhadap:  

a. kepatuhan manajemen;  
b. penerapan SOP dan SOM; dan  
c. kebenaran pelaporan akutansi;  

2) mendorong efisiensi dan efektivitas kerja.  
3) melindungi seluruh kekayaan Koperasi dari segala kemungkinan 

resiko.  
f. Kepala Divisi Baitul Maal  

1) penjabaran kebijakan umum baitul maal yang sesuai keputusan 
Rapat Anggota.  
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2) perencanaan anggaran baitul maal jangka pendek, jangka panjang, 
dan proyeksi keuangan dan non keuangan.  

3) persetujuan penyaluran dan pendayagunaan sesuai batas 
kewenangan yang di tetapkan.  

4) memberikan rekomendasi penambahan, pengangkatan, 
pemberhentian karyawan sesuai kebutuhan operasional Divisi baitul 
maal.  

5) pengendalian biaya operasional pencapaian target yang ditetapkan.  
6) pengamanan asset baitul maal agar terlindungi dari bahaya 

kebakaran, pencurian, perampokan, kerusakan, dan force majeure.  
7) terselenggaranya penilaian prestasi kerja karyawan dan  
8) memastikan pelaksanaan SOM dan SOP baitul maal  
9) pelaporan pelaksanaan baitul maal secara periodik dan sesuai 

kebutuhan.  
 

5. KEMUNGKINAN JABATAN  
a. Kepala Cabang  
b. Kepala Divisi Operasional dan Keuangan  
c. Kepala Divisi Pembiayaan  
d. Kepala Divisi Pendanaan  
e. Kepala Pengendalian Internal  
f. Kepala Divisi Baitul Maal  
Catatan :  
1) dapat ditambahkan jabatan-jabatan lain yang setara, sepanjang memenuhi 

deskripsi jenjang kualifikasi dan peran kerja.  
2) jabatan-jabatan setara tersebut dapat menggunakan Bahasa Indonesia atau 

Bahasa Inggris.  
 

6. ATURAN PENGEMASAN  
Kompetensi jenjang kualifikasi 6 yang harus dicapai pengelola KSPPS/USPPS 
Koperasi, adalah 12 unit kompetensi, terdiri atas:   
a) 5 unit kompetensi inti.  
b) 7 unit kompetensi pilihan disesuaikan dengan peran kerja masing-masing 

jabatan, dengan perincian sebagai berikut:  
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a. Daftar Unit Kompetensi Inti Jenjang Kualifikasi 6 Pengelola KSPPS/USPPS 

Koperasi  

 
b. Daftar Unit Kompetensi Pilihan Jenjang Kualifikasi 6 Pengelola KSPPS/USPPS 

Koperasi jabatan Kepala Cabang  

No  Kode Unit  Judul Unit  Persyaratan  

Kompetensi  

1  K.64SPS14.005.2  Membuat Program Kerja (PK) 

dan Rencana Anggaran 

Pendapatan dan Biaya  

(RAPB)  

  

No  Kode Unit  Judul Unit  Persyaratan  

Kompetensi  

1  K.64SPS14.002.1  Melaksanakan  

Kebijakan Internal  

  

2  K.64SPS14.003.2  Melakukan Kerjasama  

Antar Koperasi dan  

Pihak lain  

  

3  K.64SPS14.006.2  Menganalisis Program  

Kerja (PK) dan Rencana 

Anggaran Pendapatan Dan  

Biaya (RAPB)  

  

4  K.64SPS14.011.2  Melakukan  

Pengendalian internal  

  

5  M.692000.003.02  Melaksanakan  

Prinsip-prinsip  

Supervisi  

M.692000.002.02  
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2  K.64SPS14.019.1  Melakukan  

Penghimpunan Dana Baitul Maal 

dan Dana  

Sosial  Lainnya  

   

3  K.64SPS14.030.1  Melakukan Akad Pembiayaan    

4  K.64SPS14.031.2  Melakukan Pengikatan  

Agunan  

  

5  K.64SPS14.039.1  Melakukan Penyaluran  

Dana Baitul Maal dan  

Dana Sosial  Lainnya  

   

6  K.64SPS14.055.1  Mengelola Risiko Strategik     

7  K.64SPS14.056.1  Mengelola Risiko  

Pembiayaan   

  

8  M.692000.013.02  Menyusun Laporan  

Keuangan  

M.692000.007. 

02  

M.692000.008. 

02  

9  M.692000.015.02  Menyajikan Informasi  

Kinerja Keuangan dan  

Bisnis  

M.692000.01 

4.02  
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c. Daftar Unit Kompetensi Pilihan Jenjang Kualifikasi 6 Pengelola KSPPS/USPPS 

Koperasi jabatan Kepala Divisi Operasional dan Keuangan 

 
  

No Kode Unit Judul Unit 
Persyaratan 

Kompetensi 

1  K.64SPS14.005.2  Membuat Program Kerja (PK) 

dan Rencana Anggaran 

Pendapatan dan Biaya  

(RAPB)  

  

2  K.64SPS14.007.2  Melaksanakan Sistim  

Informasi Manajemen  

  

3  K.64SPS14.008.2  Melakukan Upaya- 

upaya Agar Hubungan Antar Karyawan 
Baik  

  

4  K.64SPS14.053.1  Mengelola asset dan infrastruktur    

5  K.64SPS14.054.1  Mengelola Utang    

6  K.64SPS14.057.1  Mengelola Risiko  

Keuangan  

  

7  K.64SPS14.058.1  Mengelola Risiko Operasional   

8  M.692000.013.02  Menyusun Laporan  

Keuangan  

M.692000.007.02 
M.692000.008.02  

9  M.701001.055.01  Menyusun Strategi  

Pengelolaan Kinerja  
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d. Daftar Unit Kompetensi Pilihan Jenjang Kualifikasi 6 Pengelola KSPPS/USPPS 

Koperasi jabatan Kepala Divisi Pembiayaan  

 

 
  

No  Kode Unit  Judul Unit  Persyaratan  

Kompetensi  

1  K.64SPS14.005.2  Membuat Program Kerja (PK) 

dan Rencana Anggaran 

Pendapatan dan Biaya  

(RAPB)  

  

2  K.64SPS14.007.2  Melaksanakan Sistim  

Informasi Manajemen  

  

3  K.64SPS14.008.2  Melakukan Upaya-upaya Agar 
Hubungan Antar Karyawan Baik  

  

4  K.64SPS14.021.1  Menyusun Kebijakan dan 

Strategi Pembiayaan  

  

5  K.64SPS14.022.1  Melakukan Pengembangan 
Produk Pembiayaan  

  

6  K.64SPS14.023.1  Memasarkan Produk 
Pembiayaan  

  

7  K.64SPS14.034.1  Melakukan Monitoring 
Pembiayaan  

  

8  K.64SPS14.047.1  Mengelola Keseimbangan 
Arus Dana 

  

9  K.64SPS14.056.1  Mengelola Risiko  

Pembiayaan   
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e. Daftar Unit Kompetensi Pilihan Jenjang Kualifikasi 6 Pengelola 

KSPPS/USPPS Koperasi jabatan Kepala Divisi Pendanaan  

 
 
 

 
  

No  Kode Unit  Judul Unit  Persyaratan  

Kompetensi  

1  K.64SPS14.005.2  Membuat Program Kerja (PK) dan 

Rencana Anggaran Pendapatan 

dan Biaya  

(RAPB)  

  

2  K.64SPS14.007.2  Melaksanakan Sistim Informasi 
Manajemen  

  

3  K.64SPS14.008.2  Melakukan Upaya-upaya Agar 
Hubungan Antar Karyawan Baik  

  

4  K.64SPS14.012.1  Menyusun  Kebijakan Dan 
Strategi Penghimpunan Dana-  

  

5  K.64SPS14.013.1  Melakukan Pengembangan 
Produk  

Simpanan   

  

6  K.64SPS14.015.1  Menetapkan Imbal Hasil Simpanan     

7  K.64SPS14.016.1  Mengelola simpanan/tabungan  

syariah  

  

8  K.64SPS14.048.1  Mengelola  Modal Penyertaan 
dan Dana Sumber Lain  

  

9  K.64SPS14.049.2  Mengelola  Modal Sendiri    
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f. Daftar Unit Kompetensi Pilihan Jenjang Kualifikasi 6 Pengelola KSPPS/USPPS 

Koperasi jabatan Kepala Pengendalian Internal  

 
 
 
 
 

No  Kode Unit  Judul Unit  Persyaratan  

Kompetensi  

1  K.64SPS14.005.2  Membuat Program Kerja 

(PK) dan Rencana Anggaran 

Pendapatan dan Biaya  

(RAPB)  

  

2  K.64SPS14.034.1  Melakukan Monitoring  

Pembiayaan  

  

3  K.64.SPS14.047.1  Mengelola Keseimbangan 
Arus  

Dana  

  

4  K.64SPS14.052.2  Menilai Tingkat Kesehatan    

5  K.64SPS14.053.1  Mengelola asset dan 
infrastruktur  

  

6  K.64SPS14.055.1  Mengelola  Risiko 
Strategik   

  

7  K.64SPS14.056.1  Mengelola Risiko 
Pembiayaan   

  

8  K.64SPS14.058.1  Mengelola Risiko Operasional    

9  M.692000.024.02  Melaksanakan Proses  

Pemeriksaan Informasi  

Keuangan  

M.692000.001. 

02  

M.692000.021. 

02  



 459 

g. Daftar Unit Kompetensi Pilihan Jenjang Kualifikasi 6 Pengelola KSPPS/USPPS 

Koperasi jabatan Kepala Divisi Baitul Maal  

No  Kode Unit  Judul Unit  Persyaratan  

Kompetensi  

1  K.64SPS14.005.2  Membuat Program Kerja 

(PK) dan Rencana 

Anggaran Pendapatan dan 

Biaya  

(RAPB)  

  

2  K.64SPS14.017.1  Menyusun Kebijakan dan 

Strategi  

Penghimpunan Dana Baitul 

Maal dan Dana  

Sosial  Lainnya   

  

3  K.64SPS14.018.1  Melakukan Pengembangan 
Produk Penghimpunan Dana 
Baitul Maaldan Dana Sosial 
Lainnya  

  

4  K.64SPS14.020.1  Membuat Laporan 

Penghimpunan Dana Baitul 

Maal dan Dana Sosial  

Lainnya  

  

5  K.64SPS14.037.1  Menyusun  Kebijakan Dan 
Strategi  Penyaluran Dana 
Baitul Maal dan Dana Sosial 
Lainnya 

  

6  K.64SPS14.038.1  Melakukan Pengembangan 
Produk Penyaluran Dana 
Baitul Maaldan Dana Sosial 
Lainnya  

  

7  K.64SPS14.040.1  Membuat  Laporan 
Penyaluran Dana Baitul Maal 
Dan Dana Sosial  Lainnya  
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8  K.64SPS14.044.1  Melakukan Orientasi 
Pengelolaan Ekonomi 
Rumah Tangga  

  

9  K.64SPS14.045.1  Melakukan Pendampingan 
Mustahik  

  

E. BIDANG PENGELOLA KSPPS/USPPS KOPERASI JENJANG KUALIFIKASI 7   
1. KODIFIKASI   

K64SPS01 JENJANG KUALIFIKASI 7 BIDANG PENGELOLA 
KSPPS/USPPS KOPERASI   
 

2. DESKRIPSI   
Jenjang kualifikasi ini mencakup kompetensi yang harus dimiliki oleh 
pemangku jabatan di tingkat puncak pada manajemen KSPPS/USPPS 
Koperasi, baik yang memiliki kantor cabang maupun tidak memiliki kantor 
cabang.  
Jenjang kualifikasi ini menuntut kemampuan dan keahlian merencanakan, 
mengelola sumberdaya dan mengevaluasi secara komprehensif untuk 
mengambil langkah-langkah strategis pengembangan daya saing 
KSPPS/USPPS Koperasi secara efisien, efektif, inovatif.  
Jenjang kualifikasi ini menuntut kemampuan untuk melakukan pemecahan 
masalah dengan mendayagunakan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi 
dan seni untuk tercapainya pengelolaan KSPPS/USPPS Koperasi.   
Jenjang kualifikasi ini menuntut keahlian untuk melakukan riset dan 
pengambilan keputusan strategis dengan akuntabilitas dan tanggung jawab 
penuh atas semua aspek pengelolaan KSPPS/USPPS Koperasi.  

 
3. SIKAP KERJA  

Memiliki sikap kepemimpinan, berwawasan luas, berinisiatif, inovatif, teliti, 
analitis, berfikir kritis dalam bidang perencanaan, pengorganisasian, 
pelaksanaan dan evaluasi tugas dan tanggung jawabnya untuk mencapai 
standar kualitas dan mutu pengelolaan kerja diri sendiri dan orang lain sesuai 
dengan sasaran organisasi yang telah ditetapkan.  
Secara umum jenjang kualifikasi ini memiliki sikap kerja:  

1) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;  
2) cermat, teliti dan patuh terhadap Standar Operasional Prosedur;  
3) memiliki sikap dan perilaku sesuai nilai-nilai Islam;  
4) memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik dalam menyelesaikan 

tugasnya;  
5) berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta 

mendukung perdamaian dunia;  
6) mampu bekerjasama dengan pihak terkait dalam menjalankan 

tugasnya;  
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7) memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap 
masyarakat dan lingkungannya;  

8) menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan dan 
agama serta pendapat orang lain; dan  

9) menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk 
mendahulukan kepentingan bangsa dan masyarakat luas.  

4. PERAN KERJA  
Jenjang Kualifikasi ini memiliki peran kerja sebagai puncak manajemen yang 
melaksanakan fungsi berpikir teoritis, kritis, dan taktis untuk menyusun dan 
mengusulkan kebijakan strategis dalam pengembangan bidang SDM, 
operasional, keuangan, pemasaran, pengendalian internal, baitul maal dan baitul 
tamwil pada Kantor Pusat, Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas 
KSPPS/USPPS Koperasi. 
Tanggung jawab jenjang kualifikasi ini meliputi:  

1) melaksanakan perencanaan strategis KSPPS/USPPS Koperasi sesuai 
ketetapan pengurus, dengan tanggung jawab, antara lain:  

a) merancang arah dan strategi pengembangan KSPPS/USPPS 
Koperasi;  

b) mengajukan usulan rencana strategis kepada Pengurus;  
c) menyiapkan  dokumen  pengesahan rencana  strategi 

KSPPS/USPPS Koperasi pada Rapat Anggota Tahunan;  
d) memastikan rencana strategis KSPPS/USPPS Koperasi dipahami oleh 

seluruh stakeholder;  
e) memastikan kebijakan internal ditaati oleh seluruh pengelola 

KSPPS/USPPS Koperasi; dan  
f) menyiapkan strategi dan alternatif solusi dalam penyelesaian 

permasalahan.  
2) melaksanakan pengendalian operasi internal KSPPS/USPPS 

Koperasi, dengan tanggung jawab, antara lain:  
a) memastikan pengelolaan KSPPS/USPPS Koperasi terkendali secara 

efisiendan efektif;  
b) memastikan dijalankannya SOMdan SOP sebagaimana mestinya;  
c) memastikan laporan keuangan dan manajemen disajikan secara benar 

dan tepat waktu;  
d) melakukan analisis risiko pengelolaan KSPPS/USPPS Koperasi; dan  
e) memastikan risiko-risiko strategik, operasional, pembiayaan dan 

keuangan terkendali   
3) melaksanakan fungsi pengembangan KSPPS/USPPS Koperasi 

dengan tanggung jawab, antara lain:  
a) melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang dijalankan;  
b) memastikan pelaksanaan kebijakan/peraturan dapat memberikan 

solusi terhadap penyelesaian masalah;  
c) mengidentifikasi potensi dan sumber daya untuk peningkatan sistem 

operasional pengelolaan KSPPS/USPPS Koperasi; dan  
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d) mengembangkan sistem untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja 
karyawan dan organisasi.  

 
 

5. KEMUNGKINAN JABATAN  
a) Manager  
b) General Manager  
c) Direktur  

 
Catatan :  

1) dapat ditambahkan jabatan-jabatan lain yang setara, sepanjang 
memenuhi deskripsi jenjang dan peran kerja  

2) jabatan-jabatan setara tersebut dapat menggunakan Bahasa Indonesia atau 
bahasa Inggris.  
 

6. ATURAN PENGEMASAN  
Kompetensi jenjang kualifikasi 7 yang harus dicapai pengelola KSPPS/USPPS 
Koperasi, adalah 12 unit kompetensi, terdiri atas:   

a) 8 unit kompetensi inti.  
b) 4 unit kompetensi pilihan, dengan perincian sebagai berikut:   
a. Daftar Unit Kompetensi Inti Jenjang Kualifikasi 7 Pengelola 

KSPPS/USPPS Koperasi  

No  Kode Unit  Judul Unit  Persyaratan  

Kompetensi  

1  K.64SPS14.001.2  Melakukan Evaluasi Penerapan Prinsip -  

Prinsip Organisasi dan Manajemen Koperasi  

Simpan Pinjam  

Pembiayaan Syariah  

(KSPPS) atau Unit Usaha  

Simpan Pinjam dan  

Pembiayaan Syariah  

(USPPS) Koperasi  

  

2  K.64SPS14.003.2  Melakukan Kerjasama Antar Koperasi dan 
Pihak lain  

  

3  K.64SPS14.004.2  Menyusun  Strategis  Rencana    
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b. Daftar Unit Kompetensi Pilihan Jenjang Kualifikasi 7 Pengelola KSPPS/USPPS 

Koperasi jabatan Direktur, General Manager dan Manager  

No  Kode Unit  Judul Unit  Persyaratan  

Kompetensi  

1  K.64SPS14.002.1  Melaksanakan Kebijakan 
Internal  

  

2  K.64SPS14.047.1  Mengelola keseimbangan arus 
dana  

  

3  K.64SPS14.053.1  Mengelola  asset dan 
infrastruktur  

  

4  K.64SPS14.006.2  Menganalisis Program Kerja 
(PK) dan Rencana  

  

No  Kode Unit  Judul Unit  Persyaratan  

Kompetensi  

1  K.64SPS14.002.1  Melaksanakan Kebijakan 
Internal  

  

4  K.64SPS14.052.2  Menilai  

Kesehatan  

Tingkat    

5  K.64SPS14.055.1  Mengelola  

Strategik  

Risiko    

6  K.64SPS14.056.1  Mengelola  

Pembiayaan   

Risiko    

7  K.64SPS14.057.1  Mengelola  

Keuangan  

Risiko    

8  K.64SPS14.058.1  Mengelola  

Operasional  

Risiko    
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  Anggaran  Pendapatan dan 
Biaya (RAPB)  

 

5  K.64SPS14.008.2  Melakukan Upaya-upaya Agar 
Hubungan Antar Karyawan Baik  

   

6  M.692000.003.02  Melaksanakan Prinsipprinsip 
Supervisi  

 M.692000. 

002.02  

7  M.692000.015.02  Menyajikan Informasi Kinerja 
Keuangan dan Bisnis  

M.692000.0 

14.02  

8  K.64SPS14.054.1  Mengelola Utang    

 

MENTERI KOPERASI DAN 
USAHA KECIL 
DAN MENENGAH REPUBLIK 
INDONESIA, 

 

 

AAGN PUSPAYOGA 



 
 
 
 
 
 
 
 
Peraturan Menteri Koperasi dan 
Usaha Kecil dan Menengah 
Republik Indonesia 
No. 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11 Tahun 
2018 Tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi 

 
Disusun oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 
Provinsi Jawa Timur 

Tahun 2020 

  



 466 

 

 

 

 

MENTERI KOPERASI 
DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 

REPUBLIK INDONESIA 
 
 
 

PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 
REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR NOMOR 05 TAHUN 2019 
 

TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL 
DAN MENENGAH NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG PERIZINAN USAHA 

SIMPAN PINJAM KOPERASI 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 
REPUBLIK INDONESIA 

 

 

Menimbang    :   a. bahwa dalam rangka mendorong percepatan dan 
   peningkatan investasi perlu menetapkan kebijakan 

perizinan yang mudah, cepat dan murah; 
b. bahwa untuk mempermudah masyarakat yang akan 

melakukan kegiatan usaha simpan pinjam koperasi, 
diperlukan penyesuaian peraturan; 

c. bahwa pengaturan dalam Peraturan Menteri Koperasi dan 
Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11 Tahun 2018 tentang 
Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi perlu diubah dan 
disesuaikan dengan pelayanan perizinan berusaha 
terintegrasi secara elektronik; 

Mengingat      : Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang 
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara 
Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
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2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6215); 

 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan     : PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL 

DAN MENENGAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL 
DAN MENENGAH NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG 
PERIZINAN USAHA SIMPAN PINJAM KOPERASI. 

 

Pasal I 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan 
Menengah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam 
Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1070) diubah 
sebagai berikut: 
1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 5 
Persyaratan pembukaan Kantor Cabang dapat dilaksanakan setelah KSP, 
KSPPS, USP, dan USPPS: 
a. memiliki Izin Usaha dan telah melaksanakan kegiatan simpan pinjam paling 

sedikit 2 (dua) tahun; 
b. bagi KSPPS dan USPPS wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah yang 

telah bersertifikat pendidikan dan pelatihan Dewan Pengawas Syariah dari 
Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia; 

c. mempunyai predikat kesehatan paling rendah "cukup sehat" pada 1 (satu) 
tahun terakhir; 

d. mempunyai anggota paling sedikit 20 (dua puluh) orang di daerah yang 
akan dibuka; 

e. memiliki modal keija untuk Kantor Cabang minimal sebesar 
Rpl5.000.000,00 (lima belas juta rupiah); 

f. memiliki laporan keuangan koperasi yang bersangkutan dalam 2 (dua) 
tahun terakhir; 

g. memiliki rencana kerja Kantor Cabang paling sedikit 1 (satu) tahun; 
h. memiliki daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama 

calon karyawan Kantor Cabang; dan 
i. calon kepala cabang wajib memiliki sertilikat kompetensi. 

 

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
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Pasal 6 
Pembukaan Kantor Cabang Pembantu dilaksanakan dengan persyaratan: 

a. memiliki Izin Operasional pembukaan Kantor Cabang; 
b. Kantor Cabang telah melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam paling 

sedikit 6 (enam) bulan; 
c. mempunyai anggota paling sedikit 20 (dua puluh) orang di daerah yang 

akan dibuka; 
d. memiliki laporan keuangan Kantor Cabang yang bersangkutan dalam 1 

(satu) tahun terakhir; 
e. memiliki rencana kerja Kantor Cabang Pembantu paling sedikit 1 (satu) 

tahun; 
f. memiliki daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama 

calon karyawan Kantor Cabang Pembantu; dan 
g. calon kepala cabang pembantu wajib memiliki sertifikat kompetensi. 

 

3. Ketentuan ayat (2) Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 8 
(1) Persyaratan Izin Usaha dan Izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 berlaku sebagai Komitmen yang harus 
dipenuhi sebelum Izin Usaha simpan pinjam koperasi diterbitkan. 

(2) Pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 
dalam bentuk dokumen elektronik. 

 

4. Ketentuan ayat (2) Pasal 12 diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 12 
a. Izin Usaha dan/atau Izin Operasional diperoleh setelah Koperasi memenuhi 

Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8. 
b. Pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 

Koperasi kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota sesuai dengan 
kewenangannya untuk dilakukan pemeriksaan dan mendapatkan persetujuan. 

c. Izin Usaha dan/atau Izin Operasional diterbitkan oleh Lembaga OSS 
berdasarkan persetujuan atas pemenuhan Komitmen.  
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Pasal II 
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 
Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 27 Juli 2019 

 

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK 
INDONESIA, 

 

 

 
 AAGN. PUSPAYOGA 
  

Diundangkan di Jakarta pada 
tanggal 30 Juli 2019 
 

DIREKTUR JENDERAL 
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK 
INDONESIA 
 
 

 

WIDODO EKATJAHJANA 
 

 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 827 

  



 470 

 

Halaman ini sengaja dikosongkan 
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Peraturan Menteri Hukum dan Hak 
Asasi Manusia Republik Indonesia 
No. 14 Tahun 2019 tentang Pengesahan Koperasi 

 
Disusun oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 
Provinsi Jawa Timur 

Tahun 2020 
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PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 14 TAHUN 2019 

 
TENTANG PENGESAHAN KOPERASI 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, 
  
 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan 

Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, perlu 

menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

tentang Pengesahan Koperasi; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502); 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4916); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan 

Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);  

4. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian 

Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);  

5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 

Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 
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Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 

Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri 

Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 1135);  

 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA   

    TENTANG PENGESAHAN KOPERASI.   
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:  

1. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang - seorang atau badan 

hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi 

sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas 

kekeluargaan.  

2. Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang 

seorang.   

3. Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan 

Koperasi.  

4. Rapat Anggota adalah perangkat organisasi Koperasi yang memegang 

kekuasaan tertinggi dalam Koperasi.  

5. Pengawas adalah perangkat organisasi Koperasi yang bertugas mengawasi dan 

memberikan nasihat kepada Pengurus.   

6. Dewan Pengawas Syariah adalah Dewan yang dipilih melalui keputusan Rapat 

Anggota yang menjalankan tugas dan fungsi sebagai Pengawas syariah.  
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7. Pengurus adalah perangkat organisasi Koperasi yang bertanggung jawab penuh 

atas kepengurusan Koperasi untuk kepentingan dan tujuan Koperasi, serta 

mewakili Koperasi baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan 

ketentuan Anggaran Dasar.  

8. Simpanan Pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib 

dibayarkan kepada Koperasi pada saat masuk menjadi anggota, yang tidak dapat 

diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.  

9. Simpanan Wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang 

wajib dibayar oleh anggota kepada Koperasi dalam waktu dan kesempatan 

tertentu, yang tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih 

menjadi anggota.  

10. Hibah adalah pemberian dengan sukarela dengan mengalihkan hak atas 

uang dan/atau barang kepada Koperasi.  

11. Akta Pendirian Koperasi adalah akta perjanjian yang dibuat oleh para pendiri 

dalam rangka pembentukan Koperasi dan memuat anggaran dasar Koperasi.  

12. Anggaran Dasar Koperasi adalah aturan dasar tertulis sebagaimana 

dimaksud dalam peraturan perundangundangan di bidang perkoperasian.   

13. Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi adalah akta perjanjian yang 

dibuat oleh anggota Koperasi dalam rangka perubahan anggaran dasar suatu 

Koperasi yang berisi pernyataan dari para anggota Koperasi atau kuasanya yang 

ditunjuk dan diberi kuasa dalam suatu Rapat Anggota perubahan anggaran dasar 

untuk menandatangani perubahan anggaran dasar.  

14. Pendiri adalah orang-orang atau beberapa Koperasi yang memenuhi 

persyaratan keanggotaan dan menyatakan diri menjadi anggota serta hadir 

dalam rapat pendirian Koperasi.  

15. Kuasa Pendiri adalah beberapa orang diantara para pendiri yang diberi 

kuasa oleh para pendiri untuk menandatangani akta pendirian dan mengurus 

permohonan pengesahan akta pendirian Koperasi.   

16. Sistem Administrasi Badan Hukum adalah perangkat pelayanan jasa 

teknologi informasi Pengesahan Akta Pendirian Koperasi, Perubahan Anggaran 

Dasar, dan Pembubaran Koperasi secara elektronik yang diselenggarakan oleh 

Menteri.  
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17. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua atau lebih 

Koperasi untuk menggabungkan diri dengan Koperasi yang lain yang telah ada 

yang mengakibatkan aktiva, pasiva dan anggota dari Koperasi yang 

menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Koperasi yang menerima 

Penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Koperasi yang 

menggabungkan diri berakhir karena hukum.  

18. Pembagian adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum 

Koperasi untuk memisahkan satu atau beberapa usaha menjadi badan hukum 

Koperasi baru berdasarkan peraturan perundang-undangan.  

19. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 

bidang hukum.   

20. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.  

21. Hari adalah Hari kalender.  

  

Pasal 2 
Pengesahan Koperasi meliputi:  

a. pengesahan akta pendirian;  

b. perubahan anggaran dasar; dan  

c. pembubaran Koperasi.  

  

BAB II 
PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI 

 
Bagian Kesatu 

Umum 
 

Pasal 3 
(1) Permohonan pengesahan Akta Pendirian Koperasi diajukan oleh Pemohon 

kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.  

(2) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:  

a. para pendiri; atau  

b. kuasa para pendiri, yang memberikan kuasa kepada Notaris.      
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(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui Sistem 

Administrasi Badan Hukum.  

  

Pasal 4 
(1) Permohonan pengesahan Akta Pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 ayat (1) harus didahului dengan pengajuan nama Koperasi.  

(2) Nama Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:  

a. memberikan identitas resmi yang spesifik untuk setiap Koperasi yang 

berbadan hukum; dan  

b. menghindarkan penyalahgunaan nama Koperasi untuk kepentingan yang 

bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

  

Bagian Kedua 
Permohonan Pengajuan Nama Koperasi 

 
Pasal 5 

(1) Permohonan pemakaian nama Koperasi diajukan oleh Pemohon kepada Menteri 

melalui Direktur Jenderal.  

(2) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:  

a. para pendiri; atau   

b. kuasa para pendiri, yang memberikan kuasa kepada Notaris.   

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  diajukan melalui Sistem 

Administrasi Badan Hukum.  

  

Pasal 6 
(1) Pengajuan nama Koperasi sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 5 dilakukan 

dengan mengisi format pengajuan  nama Koperasi.  

(2) Format pengajuan nama Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling 

sedikit memuat:  

a. nama Koperasi yang dipesan; dan  

b. jenis Koperasi.  

(3) Jenis Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:  

a. produsen;  



 

 477 

b. konsumen;  

c. pemasaran;  

d. jasa; dan  

e. simpan pinjam.  

(4) Selain mengisi format pengajuan nama Koperasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), Pemohon harus mengisi formulir pernyataan yang menyatakan nama 

Koperasi yang diajukan telah sesuai dengan persyaratan dan Pemohon 

bertanggung jawab penuh terhadap nama Koperasi yang diajukan.  

  

Pasal 7 
(1) Nama Koperasi yang dipesan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) 

huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:  

a. terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) kata setelah frasa Koperasi dan jenis koperasi;  

b. ditulis dengan huruf latin;  

c. belum dipakai secara sah oleh Koperasi lain;  

d. tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan;  

e. tidak sama atau tidak mirip dengan nama lembaga negara, lembaga 

pemerintah, atau lembaga internasional, kecuali mendapat izin dari lembaga 

yang bersangkutan; dan  

f. tidak terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf yang 

tidak membentuk kata.  

(2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengajuan penamaan 

untuk Koperasi yang melaksanakan usaha tenaga kerja bongkar muat di 

pelabuhan harus memuat frasa “TKBM” sebelum penyebutan nama koperasi.  

  

Pasal 8 
(1) Persetujuan pemakaian nama Koperasi diberikan oleh Menteri secara elektronik.  

(2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:  

a. nomor pemesanan nama Koperasi;  

b. nama Koperasi yang dapat dipakai;  

c. tanggal pemesanan; dan  

d. tanggal daluwarsa.  
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(3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya untuk 1 (satu) nama 

Koperasi.  

 

Pasal 9 
Dalam hal nama tidak memenuhi persyaratan pengajuan dan pemakaian nama 

Koperasi yang dipesan sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 7, Menteri menolak nama Koperasi tersebut secara elektronik.  

  

Pasal 10 
Pemakaian nama Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berlaku untuk 

jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak persetujuan pemakaian nama 

diberikan.  

Bagian Ketiga  

Permohonan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi  

  

Pasal 11 
(1) Pemohon harus mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian Koperasi 

kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.  

(2) Permohonan pengesahan akta pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) diajukan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum.  

(3) Permohonan pengesahan akta pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dimuat atau dinyatakan dalam akta notaris dalam Bahasa Indonesia.  

(4) Permohonan pengesahan akta pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) Hari 

terhitung sejak tanggal akta pendirian telah ditandatangani.  

(5) Permohonan pengesahan akta pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilakukan dengan cara mengisi format pengesahan akta pendirian 

Koperasi.  

(6) Apabila permohonan pengesahan akta pendirian Koperasi melebihi jangka waktu 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4), permohonan tidak dapat diajukan kepada 

Menteri.  

(7) Dalam hal permohonan tidak dapat diajukan kepada Menteri sebagaimana 

dimaksud pada ayat (6), pemohon mengajukan kembali permohonan 
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pengesahan akta pendirian Koperasi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan 

Menteri ini.  

   

Pasal 12 
(1) Pengisian format pengesahan akta pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 11 ayat (5) juga harus dilengkapi dengan dokumen pendukung yang 

disampaikan secara elektronik.  

(2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pernyataan 

secara elektronik dari pemohon tentang dokumen untuk pendirian Koperasi yang 

telah lengkap.  

(3) Dokumen untuk pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

disimpan oleh notaris, yang meliputi:  

a. minuta akta pendirian Koperasi, beserta berkas pendukung akta;  

b. berita acara rapat pendirian Koperasi, termasuk pemberian kuasa untuk 

mengajukan permohonan pengesahan;   

c. surat bukti penyetoran modal, paling sedikit sebesar Simpanan Pokok serta 

dapat ditambah Simpanan Wajib dan hibah; dan  

d. rencana kerja Koperasi.  

(4) Selain menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemohon 

juga harus mengunggah akta pendirian Koperasi dan berita acara Koperasi ke 

dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.  

  

Pasal 13 
Selain dokumen pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 

(3), terhadap pengesahan Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam dan Koperasi 

yang memiliki unit usaha simpan pinjam diajukan dengan tambahan persyaratan 

khusus yang meliputi:  

a. rencana kerja paling singkat 3 (tiga) tahun;  

b. administrasi dan pembukuan;  

c. nama dan riwayat hidup calon pengelola; dan  

d. daftar sarana kerja.  

  

Pasal 14 
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Pemohon wajib mengisi pernyataan secara elektronik yang menyatakan:  

a. format pengesahan akta  pendirian Koperasi dan keterangan mengenai 

dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 telah sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan   

b. bertanggung jawab penuh terhadap format pendirian Koperasi, dan dokumen 

pendukung.  

  

Pasal 15 
(1) Menteri menerbitkan Keputusan Menteri mengenai pengesahan akta pendirian 

Koperasi pada saat permohonan diterima.  

(2) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada 

pemohon secara elektronik.  

(3) Pengesahan Koperasi dalam Berita Negara Republik Indonesia diselenggarakan 

oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi.   

(4) Notaris dapat langsung melakukan pencetakan sendiri Keputusan Menteri 

mengenai pengesahan akta pendirian Koperasi dengan menggunakan kertas 

berwarna putih ukuran F4/Folio dengan berat 80 (delapan puluh) gram.   

  

BAB III 
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KOPERASI 

 
Bagian Kesatu 

Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar 
 

Pasal 16 
(1) Anggaran dasar koperasi dapat dilakukan perubahan terhadap:  

a. perubahan bidang usaha;  

b. Penggabungan; dan  

c. Pembagian.  

(2) Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 

mendapat pengesahan Menteri.  

(3) Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat atau 

dinyatakan dalam akta Notaris dalam Bahasa Indonesia.  
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Pasal 17 
(1) Pemohon mengajukan permohonan pengesahan perubahan anggaran dasar 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) kepada Menteri.  

(2) Permohonan pengesahan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) Hari 

terhitung sejak tanggal akta notaris yang memuat perubahan anggaran dasar.  

(3) Apabila jangka waktu 60 (enam puluh) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

telah lewat, permohonan pengesahan perubahan anggaran dasar tidak dapat 

diajukan kepada Menteri.  

  

Pasal 18 
(1) Permohonan pengesahan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 17 diajukan oleh pemohon melalui Sistem Administrasi Badan 

Hukum.  

(2) Permohonan pengesahan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi format pengesahan perubahan anggaran 

dasar dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung.  

  

Pasal 19 
(1) Dalam hal permohonan pengesahan perubahan anggaran dasar sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 18 terdapat perubahan nama Koperasi, permohonan 

pengesahan perubahan anggaran dasar Koperasi diajukan setelah pemakaian 

nama memperoleh persetujuan dari Menteri.  

(2) Ketentuan mengenai tata cara permohonan pengajuan nama Koperasi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9, berlaku secara 

mutatis mutandis terhadap tata cara permohonan perubahan nama Koperasi.  

    

Pasal 20 
(1) Pengisian format perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 18 ayat (2) juga harus dilengkapi dengan dokumen pendukung yang 

disampaikan secara elektronik.  
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(2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pernyataan 

secara elektronik dari pemohon mengenai dokumen perubahan anggaran dasar 

yang telah lengkap.  

(3) Dokumen perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

disimpan oleh Notaris.   

(4) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengenai perubahan 

bidang usaha meliputi:  

a. minuta akta perubahan anggaran dasar yang dibuat oleh Notaris; dan  

b. berita acara Rapat Anggota.  

(5) Selain dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4), perubahan anggaran 

dasar Koperasi yang mengenai penggabungan atau pembagian Koperasi, harus 

dilengkapi dengan neraca yang baru dari Koperasi yang menerima 

penggabungan atau Koperasi yang dibagi.  

  

Pasal 21 
Ketentuan mengenai tata cara permohonan pengesahan akta pendirian Koperasi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 14, berlaku secara 

mutatis mutandis untuk tata cara permohonan pengesahan perubahan anggaran 

dasar.   

  

Pasal 22 
(1) Menteri menerbitkan Keputusan Menteri mengenai perubahan anggaran dasar 

Koperasi pada saat permohonan diterima.  

(2) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada 

pemohon secara elektronik.  

(3) Notaris dapat langsung melakukan pencetakan sendiri  

Keputusan Menteri mengenai perubahan anggaran dasar Koperasi, menggunakan 

kertas berwarna putih ukuran F4/Folio dengan berat 80 (delapan puluh) gram.  

  

Bagian Kedua 
Pelaporan Perubahan Anggaran Dasar 

 
Pasal 23 
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(1) Perubahan anggaran dasar Koperasi selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

16 ayat (1) wajib dilaporkan kepada Menteri.  

(2) Pelaporan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak akta perubahan ditandatangani.   

(3) Pelaporan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

disampaikan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum dengan mengisi format 

pelaporan perubahan dilengkapi dengan dokumen pendukung.  

  

Pasal 24 
(1) Pengisian format perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 23 ayat (3) harus dilengkapi dengan dokumen pendukung yang 

disampaikan secara elektronik.   

(2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pernyataan 

secara elektronik dari pemohon mengenai dokumen perubahan anggaran dasar 

yang telah lengkap.   

(3) Dokumen perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

disimpan oleh notaris, yang meliputi:  

a. minuta akta perubahan anggaran dasar yang dibuat oleh Notaris; dan  

b. berita acara Rapat Anggota.  

(4) Selain menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemohon 

juga harus mengunggah akta perubahan anggaran dasar dan berita acara 

Koperasi ke dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.  

  

Pasal 25 
Pemohon wajib mengisi pernyataan secara elektronik yang menyatakan:  

a. format pelaporan perubahan anggaran dasar dan keterangan mengenai 

dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 telah sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan   

b. bertanggung jawab penuh terhadap format pelaporan perubahan anggaran 

dasar Koperasi, dan dokumen pendukung.  

  

Pasal 26 
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(1) Menteri menerbitkan surat pemberitahuan penerimaan laporan perubahan 

anggaran dasar pada saat pelaporan diterima.  

(2) Surat pemberitahuan penerimaan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disampaikan kepada pemohon secara elektronik.  

(3) Pemohon dapat langsung melakukan pencetakan sendiri surat pemberitahuan 

penerimaan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan kertas 

berwarna putih ukuran F4/Folio dengan berat 80 (delapan puluh) gram.  

  

BAB IV 
PEMBUBARAN KOPERASI 

 
Pasal 27 

(1) Pembubaran koperasi yang telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan, harus disampaikan kepada Menteri melalui 

Sistem Administrasi Badan Hukum.  

(2) Penyampaian pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh 

menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi.  

(3) Penyampaian pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk 

Surat Keputusan Pembubaran Koperasi dan/atau dokumen lain yang berlaku 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

  

Pasal 28 
Menteri menerbitkan surat keterangan penghapusan status Badan Hukum koperasi 

dan menghapus dari basis data Sistem Administrasi Badan Hukum setelah 

mendapatkan Surat Keputusan Pembubaran Koperasi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 27 ayat (3).  

  

BAB V 
KOORDINASI PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PENGESAHAN 

KOPERASI 
 

Pasal 29 
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(1) Menteri mengkoordinasikan penyelenggaraan administrasi pengesahan koperasi 

bersama dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 

bidang koperasi.  

(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka 

pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar Koperasi, dan 

pembubaran Koperasi.  

(3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat  diselenggarakan melalui:  

a. pertemuan kedinasan; dan  

b. pertukaran data dan informasi.  

   

BAB VI 
KETENTUAN PERALIHAN 

 
Pasal 30 

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:  

a. permohonan pengesahan akta pendirian, Perubahan Anggaran Dasar, atau 

Pembubaran Koperasi yang telah diajukan sebelum berlakunya Peraturan 

Menteri ini, diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan 

di bidang perkoperasian;  

b. keputusan pengesahan akta pendirian, Perubahan Anggaran Dasar, atau 

Pembubaran Koperasi yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan 

Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku.  

  

BAB VII 
KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 31 

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai pengesahan 

akta pendirian Koperasi, perubahan anggaran dasar Koperasi, serta Pembubaran 

Koperasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi Nomor 9 Tahun 

2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 833) dinyatakan tidak berlaku.  
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Pasal 32 
Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal 

diundangkan.    

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.  

  

 

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 

21 Juni 2019  

  

MENTERI HUKUM DAN HAK 

ASASI MANUSIA REPUBLIK 

INDONESIA,  

  

 

 

YASONNA H. LAOLY  

 

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 

Juni 2019  

  

DIREKTUR JENDERAL  

PERATURAN PERUNDANG-

UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM 

DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK 

INDONESIA,  

  

 

 

WIDODO EKATJAHJANA 
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Provinsi Jawa Timur 
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MENTERI KOPERASI 

DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 

REPUBLIK INDONESIA  

  

 

 

PERATURAN MENTERI KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH  

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 9 TAHUN 2020 

 

TENTANG 

 

PENGAWASAN KOPERASI  

 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

Menimbang :         a.   Bahwa untuk mewujudkan koperasi yang kuat, sehat, 

mandiri, tangguh, dan berdaya saing sesuai jatidiri 

koperasi, perlu meningkatkan akuntabilitas, kepercayaan, 

kepatuhan, kesinambungan, dan memberikan manfaat 

yang sebesar-besarnya kepada anggota masyarakat;  

b. Bahwa untuk mewujudkan koperasi sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan pengawasan 

oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan;  

c. Bahwa Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha kecil dan 

Menengah Nomor 17/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang 

Pengawasan koperasi sudah tidak sesuai dengan 

kebutuhan dan perkembangan pengawasan koperasi; 

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu 

menetapkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha 

Kecil dan Menengah tentang Pengawasan Koperasi; 
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Mengingat   :       1.      Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945;  

                                 2. Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3502); 

3.  Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916);  

4.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahu 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang  Nomor 9 Tahun 

2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679) 

5. Peraturan Pemerintahan Nomor 17 Tahun 1994 tentang 

Pembubaran Koperasi oleh Pemerintahan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 24, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3549) 

6.  Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1995 tentang 

Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh 

Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3591); 

7. Peraturan Pemerintahan Nomor 33 Tahun 1998 tentang 

Modal Penyertaan pada Koperasi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3744); 

8. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2020 tentang 

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 214); 

9. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan 

Menengah Nomor 08/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan 

Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 1527) 
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MEMUTUSKAN :  

  

Menetapkan :    PERATURAN MENTERI KOPERASI USAHA KECIL 

DAN MENENGAH TENTANG PENGAWASAN 

KOPERASI  

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau 

badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan 

prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang 

berdasar atas asas kekeluargaan. 

2. Pengawasan Koperasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengawas 

Koperasi untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan/atau 

penerapan sanksi terhadap koperasi sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang- 

undangan. 

3. Pemeriksaan Kesehatan Koperasi adalah serangkaian kegiatan 

mengumpulkan, memverifikasi, mengolah, dan menganalisis data 

dan/atau keterangan lain yang dilakukan oleh Pengawas Koperasi 

untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-

undangan dalam rangka menetapkan tingkat kesehatan Koperasi dan 

penerapan sanksi. 

4. Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi yang selanjutnya disingkat 

JFPK adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup. tugas, tanggung 

jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan Pengawasan 

Koperasi. 

5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga 

negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai 

pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina 

kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 

6. Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi adalah PNS yang diberi tugas, 

tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan pekerjaan 

JFPK. 

7. Pengawas Koperasi adalah Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi 

dan PNS non-Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi yang ditetapkan 

dalam jangka waktu tertentu yang mempunyai ruang lingkup, tugas, 

tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan 

Pengawasan Koperasi. 

8. Kertas Kerja Pemeriksaan Kesehatan Koperasi yang Selanjutnya 

disingkat KKPKK adalah pedoman pemeriksaan yang memuat data 
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tercatat dan dokumen yang dikumpulkan dan diperoleh selama 

berlangsungnya pemeriksaan, mulai dari tahapan persiapan 

pemeriksaan sampai dengan tahap laporan. 

9. Klasifikasi Usaha Koperasi yang selanjutnya disingkat KUK adalah 

pengelompokan usaha Koperasi berdasarkan kriteria jumlah anggota 

dan/atau jumlah modal sendiri dan/atau jumlah aset Koperasi. 

10. Laporan Hasil Pemerikasaan Kesehatan Koperasi yang selanjutnya 

disingkat LHPKK adalah dokumen laporan tertulis berisi hasil 

Pemeriksaan Kesehatan Koperasi dan pemberian skor tingkat 

kesehatan Koperasi. 

11. Laporan Hasil Pemantauan yang selanjutnya disingkat LHP adalah 

laporan pelaksanaan hasil monitoring penerapan sanksi administrative. 

12. Berita Acara Pemeriksaan Kesehatan Koperasi yang selanjutnya 

disingkat BAPK adalah dokumen yang berisi catatan temuan yang 

terjadi selama dalam pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Koperasi.  

13. Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan 

beranggotakan orang-seorang. 

14. Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan 

beranggotakan Koperasi. 

15. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan 

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

16. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam 

penyelenggaraan urusan perkoperasian yang menjadi kewenangan 

daerah. 

17. Deputi adalah unit eselon I yang menjalankan fungsi pengawasan 

koperasi pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. 

18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 

di bidang Koperasi dan usaha kecil, dan menengah 

19. Gubernur adalah kepala daerah provinsi/daerah istimewa. 

20. Bupati adalah kepala daerah kabupaten 

21. Wali Kota adalah kepala daerah kota. 

 

BAB II 

KEWENANGAN PENGAWASAN KOPERASI 

 

Pasal 2 

(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggungjawab 

menyelenggarakan Pengawasan Koperasi. 

(2)  Pengawasan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

sesuai dengan wilayah keanggotaan Koperasi. 

(3)  Kewenangan Pengawasan Koperasi Sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) meliputi: 
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a. Wilayah keanggotaan Koperasi lintas daerah provinsi oleh 

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; 

b. wilayah keanggotaan koperasi lintas daerah kabupaten/kota 

dalam 1 (satu) daerah provinsi oleh Pemerintah daerah provinsi; 

dan 

c. wilayah keanggotaan Koperasi dalam 1 (satu) daerah 

kabupaten/kota oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota 

 

 

Pasal 3 

(1)  Pengawasan Koperasi dilakukan oleh Pejabat Fungsional Pengawas 

Koperasi. 

(2)  Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah selaku instansi 

pembina JFPK. 

(3)  Pengawas Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada 

dalam lingkup: 

a. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil, dan Menengah; 

b. Pemerintah Daerah Provinsi; dan 

c. Pemerintah Daerah Kabupaten/kota. 

(4)  Dalam hal belum terpenuhinya Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi 

di lingkungan instansi pemerintah, penyelenggaraan tugas 

Pengawasan Koperasi ditetapkan oleh pejabat yang memiliki 

kewenangan di bidang koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(5) PNS yang bukan merupakan Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi 

dapat melaksanakan tugas Pengawasan Koperasi untuk jangka waktu 

tertentu setelah mendapatkan peugasan dari Kementerian Koperasi 

dan Usaha Kecil dan Menengah.  

(6) PNS di lingkungan instansi Pemerintahan Daerah yang bukan 

merupakan Pejabat Fungsional Pengawasan Koperasi dapat 

melaksanakan tugas Pengawasan Koperasi untuk jangka waktu 

tertentu dari Perangkat Daerah setelah mendapatkan rekomendasi dari 

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. 

(7) Masa pelaksanaan tugas Pengawasan Koperasi oleh Pengawasan 

Koperasi yang bukan merupakan Pejabat Fungsional Pengawasan 

Koperasi paling lama 5 (lima)tahun sejak Peraturan Menteri ini 

diundangkan.  

(8)  Setelah berakhirnya masa pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (7), Pengawasan Koperasi wajib dilakukan oleh Pejabat 

Fungsional Pengawas Koperasi. 
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BAB III 

OBJEK PENGAWASAN KOPERASI 

 

Pasal 4 

(1)   Objek Pengawasan Koperasi meliputi: Koperasi Primer, dan Koperasi 

Sekunder 

(2)   Objek Pengawasan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi usaha simpan pinjam dan non simpan pinjam sesuai dengan 

wilayah keanggotaan Koperasi. 

(3)   Objek Pengawasan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dibagi dalam 4 (empat) tingkat KUK sebagai berikut: 

a. KUK 1 memiliki jumlah anggota paling banyak 5.000 (lima ribu) 

orang, jumlah modal sendiri paling banyak Rp250.000.000,00 

(dua ratus lima puluh juta rupiah), dan/atau jumlah aset paling 

banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);  

b. KUK 2 memiliki jumlah anggota lebih dari 5.000 (lima ribu) orang 

sampai dengan paling banyak 9.000 (Sembilan Ribu) Orang, 

jumlah modal sendiri lebih dari Rp. 250.000.000,00 (Dua Ratus 

Lima Puluh juta Rupiah) sampai dengan Rp. 15.000.000,00 

(Lima Belas Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 

100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah); 

c. KUK 3 memiliki jumlah anggota lebih dari 9.000 (Sembila Ribu) 

orang sampai dengan paling banyak 35.000 (Tiga Puluh Lima 

Ribu) orang, jumlah moda sendiri lebih dari Rp. 

15.000.000.000,00 (Lima Belas miliar rupiah) sampai dengan 

paling banyak Rp. 40.000.000.000,00 (Empat Puluh miliar 

rupiah), dan/atau jumlah asset lebih dari Rp. 100.000.000.000,00 

(Seratus miliar rupiah); dan 

d. KUK 4 Memiliki jumlah anggota lebih dari 35.000 (Tiga Puluh 

Lima ribu) orang, jumlah modal sendiri lebih dari Rp. 

40.000.000.000,00 (Empat Puluh miliar rupiah), dan/atau jumlah 

asset lebih dari Rp. 500.000.000.000,00 (Lima Ratus miliar 

rupiah). 

(4) Penentuan tingkat KUK sebagaimanadimaksud pada ayat (3) 

berasarkan jumlah anggota, modal sendiri, atau asset tertinggi yang 

dicapai Koperasi yang bersangkutan 

 

Pasal 5 

(1) Bupati/Wali Kota melaksanakan pemantauan dan evaluasi kantor 

cabang, kantor cabang pembantu, dan kantor kas yang berkedudukan 

di wilayahnyauntuk melindungi anggota Koperasi dan Masyarakat. 

(2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaporkan kepada: 
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a. Menteri untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah 

provinsi; dan 

b. Gubernur untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas 

daerah kabupaten/kotadalam 1 (satu) daerah provinsi. 

 

BAB IV 

PELAKSANAAN PENGAWASAN KPERASI 

 

Bagian Kesatu 

Jenis Pelaksanaan Pengawasan 

 
Pasal 6 

Tugas pelaksanaan Pengawasan Koperasi meliputi: 

a. pengawasan terhadap seluruh fasilitas sarana dan prasarana yang 

berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan usaha Koperasi: 

b. pemeriksaan, verifikasi, dan klarifikasi setiap dokumen yang berkaitan 

dengan Koperasi; 

c. permintaan keterangan dari anggota, pengurus, pengawas, dewan 

pengawas syariah, pengelola/manajemen, karyawan, kreditor, investor 

dan mitra kerja Koperasi; 

d. penyusunan BAPK dan LHPKK; 

e. pelaporan hasil pemeriksaan kepada pimpinan pemberi tugas; dan 

f. pemantauan penerapan sanksi administratif terhadap Koperasi dengan 

tingkat kesehatan dalam pengawasan atau dalam pengawasan 

khusus. 

 
 

Pasal 7 
(1)  Jenis pelaksanaan Pengawasan Koperasi meliputi: 

a. pengawasan rutin; dan 

b. pengawasan sewaktu-waktu. 

(2)  Jenis pelaksanaan Pengawasan Koperasi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menggunakan media teknologi 

informasi. 

 
Pasal 8 

(1)  Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) 

huruf a dapat dilakukan secara langsung (on-site) atau secara tidak 

langsung (off-site) kepada Koperasi. 

(2)  Pengawasan secara langsung (on-site) sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilakukan dengan mencari mengumpulkan, mengolah, dan 

mengevaluasi data dan/atau keterangan mengenai Koperasi yang 

dilakukan di kantor Koperasi dan di tempat lain yang terkait langsung 

maupun tidak langsung dengan kegiatan Koperasi . 
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(3)  Pengawasan secara tidak langsung (off-site sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilakukan dengan menganalisa dan memeriksa dokumen 

dan laporan tertulis yang wajib disampaikan secara berkala oleh 

Koperasi kepada Deputi/Kepala Perangkat Daerah. 

(4)  Dokumen dan laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

paling sedikit meliputi: 

a. perubahan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, 

Pengurus/Pengawas, dan alamat Koperasi;  

b. laporan pertanggungjawaban tahunan pengurus dan pengawas, 

berita acara, dan pernyataan keputusan rapat anggota 

ditandatangani oleh pimpinan, sekretaris rapat, dan salah satu 

wakilanggota; dan 

c. rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja 

Koperasi 

 

Pasal 9 
Pengawasan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) 

huruf b dilaksanakan berdasarkan: 

a. perintah dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan;  

b. laporan dari masyarakat yang disampaikan secara resmi dan dapat 

dipertanggungjawabkan; dan/atau  

c. permasalahan Koperasi yang memerlukan penanganan khusus dan 

dapat melibatkan instansi terkait. 

 

Bagian Kedua 

Rencana Kerja Pengawasan Koperasi 

 

 

Pasal 10 

Unit/satuan kerja pengawasan wajib menyusun rencana kerja Pengawasan 

Koperasi dengan mempertimbangkan jumlah sasaran Koperasi dan cakupan 

pemeriksaan secara proporsional berdasarkan KUK 

 

Bagian ketiga 

Tim Pengawas Koperasi 

 

 

Pasal 11 

(1)  Pelaksanaan Pengawasan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 6 dapat dilakukan oleh tim Pengawas Koperasi. 

(2)  Tim Pengawas Koperasi ditetapkan oleh Deputi/Kepala Perangkat 

Daerah Provinsi/kabupaten/kota. 
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(3)  Susunan tim Pengawas Koperasi paling sedikit terdiri atas ketua dan 

anggota. 

 

 

Pasal 12 

Tim Pengawas Koperasi bertanggung jawab kepada: 

a. Deputi untuk Pengawasan Koperasi yang menjadi kewenangan 

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; 

b. Kepala Perangkat Daerah Provinsi untuk Pengawasan Koperasi yang 

menjadi kewenangan Pemerintah Daerah provinsi; dan 

c. Kepala Perangkat Daerah kabupaten/kota untuk Pengawasan Koperasi 

yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota. 

 

Bagian keempat 

Kertas Kerja Pemeriksaan koperasi 

 

Pasal 13 

(1)  Dalam melaksanakan Pemeriksaan Kesehatan Koperasi, Pengawas 

Koperasi mempergunakan KKPKK. 

(2)  KKPKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. tata kelola; 

b. profil risiko: 

c. kinerja keuangan, dan 

d. permodalan. 

(3)  KKPKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi koperasi simpan 

pinjam dan pembiayaan syariah/unit simpan pinjam dan pembiyaan 

syariah juga meliputi penerapan prinsip syariah. 

(4)  Tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit 

meliputi prinsip Koperasi, kelembagaan, dan manajemen termasuk uji 

kelayakan untuk pengurus dan pengawas Koperasi bagi KUK3 dan 

KUK 4. 

(5)  Profil Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling 

sedikit meliputi penilaian risiko inheren dan penerapan manajemen 

risiko 

(6)  Kinerja Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling 

sedikit meliputi evaluasi kinerja keuangan, manajemen keuangan, dan 

kesinambungan keuangan (eaming sustainbility 

(7)  Permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d paling 

sedikit meliputi kecukupan permodalan dan kecukupan pengelolaan 

permodalan. 

(8)  KKPKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Deputi. 
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Bagian Kelima 

Hasil Pengawasan Koperasi 

 

Pasal 14 

Hasil Pengawasan Koperasi terdiri atas: 

a. LHPKK; dan/atau 

b. sanksi administratif jika ditemukan pelanggaran. 

 

Pasal 15 

(1)  LHPKK berisi dokumen laporan tertulis hasil Pemeriksaan Kesehatan 

Koperasi dan pemberian skor tingkat kesehatan Koperasi. 

(2)  Tingkat kesehatan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

terdiri atas: 

a. sehat; 

b. cukup sehat; 

c. dalam pengawasan, atau 

d. dalam pengawasan khusus. 

 

Pasal 16 

(1)  Terhadap Koperasi dengan tingkat kesehatan sehat atau cukup sehat 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) diberikan sertifikat 

kesehatan. 

(2)  Terhadap Koperasi dengan tingkat kesehatan dalam pengawasan atau 

dalam pengawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 

ayat (2) ditindaklanjuti dengan sanksi administratif 

(3)  Sertifikat kesehatan atau sanksi administratif sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Deputi/ Perangkat Daerah 

Provinsi/kabupaten/kota berdasarkan LHPKK. 

(4)  Deputi dapat mempublikasikan tingkat kesehatan Koperasi. 

(5)  Perangkat Daerah provinsi atau kabupaten/kota dapat 

mempublikasikan tingkat kesehatan Koperasi. 

 

Bagian keenam 

Kerjasama Pengawasan Koperasi 

 

 

Pasal 17 

Dalam hal Koperasi melakukan kegiatan usaha yang menjadi objek 

pengawasan instansi lain, pengawasan Koperasi dilakukan melalui kerja 

sama dengan instansi terkait 
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Pasal 18 

Apabila diperlukan, Deputi/Kepala Perangkat Daerah dapat menunjuk 

akuntan publik untuk melakukan audit dengan biaya dibebankan kepada 

Koperasi yang bersangkutan. 

 

BAB V 

TAHAPAN PENGAWASAN KOPERASI 

 

 

Pasal 19 

Tahapan Pengawasan Koperasi meliputi: 

a. persiapan pemeriksaan secara langsung 

b. pelaksanaan pemeriksaan; 

c. pelaporan hasil pemeriksaan; dan/atau 

d. penerapan sanksi administrative 

 

Pasal 20 

Persiapan pemeriksaan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 19 huruf a meliputi: 

a. menginventarisasi data dan informasi terkait dengan Koperasi yang 

akan dilakukan pemeriksaan serta menyusun rencana kerja 

Pemeriksaan Koperasi; 

b. menyampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan kepada Koperasi 

terkait waktu pelaksanaan dan permintaan data, dokumen, dan 

keterangan lain paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum pelaksanaan 

pemeriksaan; dan 

c. mempersiapkan surat tugas yang diterbitkan oleh Deputi/Kepala 

Perangkat Daerah. 

 

Pasal 21 

Pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b 

meliputi: 

a. tim Pengawas Koperasi wajib menyerahkan surat tugas pemeriksaan 

kepada pengurus Koperasi; 

b. pengurus mewakili Koperasi dalam hal pemberian data, dokumen, dan 

keterangan lain selama pelaksanaan pemeriksaan  

c. pertemuan pendahuluan (entry meeting); 

d. pelaksanaan pemeriksaan dengan menggunakan KKPKK; 

e. melakukan klarifikasi dan konfirmasi hasil temuan pemeriksaan yang 

akan dituangkan dalam BAPK; dan 

f. pertemuan akhir (exit meeting untuk penandatanganan dan 

penyerahan BAPK. 
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Pasal 22 

(1)  Pelaporan hasil pemeriksaan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 19 huruf c disusun secara obyektif, seimbang, independen, 

transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. 

(2)  LHPKK paling sedikit memuat: 

a. identitas Koperasi; 

b. tujuan pemeriksaan; 

c. ruang lingkup pemeriksaan; 

d. data umum Koperasi; dan 

e. substansi hasil Pemeriksaan, paling sedikit terdiri atas: 

1. pokok-pokok temuan; 

2. rekomendasi tindak lanjut; 

3. jadwal penyelesaian tindak lanjut; 

4. nama dan tandatangan tim Pemeriksa; dan 

5. tingkat kesehatan koperasi. 

(3)  Setiap melakukan pemeriksaan dalam rangka tugas pengawasan, 

Pengawas Koperasi harus membuat BAPK dan melaporkan LHPKK 

kepada pejabat pemberi tugas 

 

 

Pasal 23 

(1)  Pengawas Koperasi merekomendasikan pengenaan sanksi terhadap 

Koperasi yang melakukan pelanggaran meliputi:  

a. tata kelola; 

b. profil risiko; 

c. kinerja keuangan; dan/atau 

d. permodalan 

(2)  Pengawas Koperasi merekomendasikan pengenaan sanksi terhadap 

Koperasi yang menerapkan pola syariah namun melakukan 

pelanggaran prinsip-prinsip syariah. 

 

Pasal 24 

Jenis sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) 

dikategorikan sebagai berikut: 

a. sanksi ringan berupa surat teguran; 

b. sanksi sedang berupa penurunan tingkat kesehatan Koperasi, 

pembatasan kegiatan usaha Koperasi, atau pembekuan izin usaha 

Koperasi; dan 

c. sanksi berat berupa pencabutan izin usaha Koperasi atau pembubaran 

Koperasi 
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Pasal 25 

(1)  Surat teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a dapat 

diberikan paling banyak 2 (dua) kali. 

(2)  Koperasi wajib menindaklanjuti surat teguran paling lambat 3 (tiga) 

bulan sejak diterbitkan. 

 

Pasal 26 

Penurunan tingkat kesehatan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

24 huruf b dilakukan tanpa menunggu periode pemeriksaan Koperasi 

berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan sebelumnya. 

 

Pasal 27 

Pembatasan kegiatan usaha Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

24 huruf b antara lain pembatasan penambahan anggota, penerimaan 

simpanan, penyaluran pinjaman baru, pembukaan jaringan pelayanan, 

perubahan anggaran dasar, dan/atau pergantian pengurus hingga jangka 

watu yang, ditetapkan. 

 

Pasal 28 

Pemberian sanksi administratif dapat dilakukan: 

a. berjenjang, secara berurutan mulai dari yang paling ringan sampai 

yang paling berat; 

b. tidak berjenjang, diberikan sesuai dengan tingkat kewajaran terhadap 

pelanggaran yang dilakukan dan dampak yang terjadi di masyarakat; 

atau 

c. secara kumulatif, yang terdiri atas gabungan jenis sanksi administrative 

 

Pasal 29 

(1)  Naskah sanksi administratif berupa surat teguran sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 24 huruf a dibuat dengan surat dinas yang 

ditandatangani oleh Deputi/Kepala Perangkat Daerah 

provinsi/kabupaten/kota. 

(2)  Naskah sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 

huruf b dan huruf c dibuat dengan surat keputusan yang 

ditandatangani oleh Deputi/Kepala Perangkat Daerah 

Provinsi/kabupaten/kota. 

(3)  Naskah sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

paling sedikit memuat: 

a. nama jabatan, nama pejabat, dan alamat pejabat yang berwenang 

menerbitkan sanksi administratif, 

b. identitas Koperasi dan pengurus Koperasi; 

c. jenis sanksi administratif, 

d. ketentuan substansi atau norma peraturan perundang-undangan 

yang dilanggar, 
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e. rekomendasi temuan pemeriksaan tim Pengawas Koperasi yang 

harus ditindaklanjuti oleh pengurus Koperasi; dan 

f. jangka waktu penyelesaian sanksi administratif. 

(4) Format surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

ditetapkan oleh Deputi. 

 

Pasal 30 

Surat keputusan sanksi administratif disampaikan kepada pengurus 

Koperasi dan dilengkapi dengan tanda terima berupa dokumen tertulis atau 

dokumen elektronik sebagai dasar melaksanakan sanksi administrative 

 

Pasal 31 

Pengurus Koperasi wajib menyelesaikan seluruh sanksi administratif sesuai 

dengan jangka waktu yang tercantum dalam surat keputusan sanksi 

administratif 

 

Pasal 32 

(1)  Pemantauan pelaksanaan sanksi administratif dilaksanakan oleh tim 

Pengawas Koperasi. 

(2)  Tim Pengawas Koperasi wajib membuat LHP dan melaporkannya 

kepada pejabat yang memberi tugas. 

(3)  LHP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti dengan 

keputusan pejabat yang berwenang berupa pernyataan telah 

menyelesaikan seluruh sanksi administratif 

(4)  Dalam hal Koperasi yang dikenakan sanksi tidak melaksanakan 

keputusan sanksi, dikenakan sanksi administratif selanjutnya 

 

BAB VI 

PELAPORAN 

 

Pasal 33 

Laporan Pengawasan Koperasi terdiri atas: 

a.  laporan tim Pengawas Koperasi; dan 

b.  laporan unit kerja pengawasan Koperasi. 

 

Pasal 34 

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a wajib dibuat oleh 

tim Pengawas Koperasi setelah melakukan kegiatan pemeriksaan dan 

pemantauan. 

 

Pasal 35 

(1)  Laporan unit kerja Pengawasan Koperasi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 33 huruf b disusun oleh unit/satuan kerja yang 
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membidangi Pengawasan Koperasi setiap 6 (enam) bulan dan/atau 

sewaktu-waktu diperlukan 

(2)  Unit kerja pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

menyampaikan laporan kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Wali 

Kota sesuai dengan kewenangannya. 

(3)  Tembusan laporan unit kerja Pengawasan Koperasi kepada 

Gubernur/Bupati/Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

disampaikan kepada Menteri Cq. Deputi. 

 

Pasal 36 

Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dapat dilakukan melalui 

sistem teknologi informasi. 

 

BAB VII 

KETENTUAN PERALIHAN 

 

 

Pasal 37 

Proses pemeriksaan dan penilaian kesehatan koperasi yang dilaksanakan 

berdasarkan kertas kerja yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan 

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 

17/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pengawasan Koperasi tetap berlaku 

sampai dengan KKPKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) 

ditetapkan paling lama 30 Juni 2021. 

 

BAB VIII 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 38 

Ketentuan mengenai KKPKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mulai 

berlaku 1 Juli 2021, 

 

Pasal 39 

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Koperasi 

dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 17/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang 

Pengawasan Koperasi 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1496). dicabut dan 

dinyatakan tidak berlaku. 
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Pasal 40 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara 

Republik Indonesia. 

 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 14 Oktober 2020 

 

 

MENTERI KOPERASI DAN USAHA 

KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK 

INDONESIA 

 

 

ttd 

 

 

TETEN MASDUKI 

 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 15 Oktober 2020 

 

DIREKTUR JENDERAL 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

ttd 

 

 

WIDODO EKATJAHJANA 

 

 

 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1202 
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Halaman ini sengaja dikosongkan 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Peraturan Gubernur Jawa Timur 
No. 62 Tahun 2020 tentang One Pesantren One Product 

 
Disusun oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 
Provinsi Jawa Timur 

Tahun 2020 
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GUBERNUR JAWA TIMUR 

 
PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR 

NOMOR 62 TAHUN 2O2O 
 
 
 

TENTANG 
 
 
 
 

ONE PESANTREN ONE PRODUCT 
 
 
 
 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
GUBERNUR JAWA TIMUR, 

 
Menimbang :        a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat, perlu dibuka kesempatan berusaha dan 
kesempatan kerja yang seluas-luasnya dengan 
pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat; 

b. bahwa pesantren, santri, dan alumni pesantren di Jawa 
Timur mempunyai potensi yang sangat besar dalam 
penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat, sehingga 
perlu diberdayakan; 

c. bahwa Pasal 46 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 
tentang Pesantren memberikan kewenangan kepada 
Pemerintah Daerah untuk memberikan dukungan dan 
fasilitasi kepada pesantren dalam melaksanakan fungsi 
pemberdayaan masyarakat; 

 
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan 
Peraturan Gubernur tentang One Pesantren One Product; 
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Mengingat :  1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan 
Peraturan-Peraturan Negara Republik Indonesia Tahun 
1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang -
Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan 
Peraturan-Peraturan Negara Republik Indonesia Tahun 
1950); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang 
Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3502); 

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha 
Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik 
ndonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4866); 

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2OO9 tentang 
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2Ol9 tentang Pesantren 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6406); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang 
Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 
46,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 37a$; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 
tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran 
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Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 
40,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor sa04); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6s221; 

10. Peraturan Presiden Nomor 27 Tatlun 20 13 tentang 
Pengembangan Inkubator Wirausaha; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 
2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi 
Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur 
Tahun 2007 Nomor I Seri E); 

lJ. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 
2011 tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil 
dan Menengah (Lembaran Daerah provinsi Jawa Timur 
Tahun 2011 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah 
Provinsi Jawa Timur Nomor 6); 

t4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2OL9-2O24 
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 
Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah provinsi 
Jawa Timur Nomor 94); 

 
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan :  PERATURAN GUBERNUR TENTANG OIVE PESANTREN 

ONE  PRODUCT.
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BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan 
1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur. 
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.  
3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Provinsi. 
4. One Pesantren One Product yang selanjutnya disingkat OPOP adalah suatu 

program peningkatan kesejahteraan masyarakat berbasis Pondok Pesantren 
melalui pemberdayaan santri, pesantren, dan alumni pondok pesantren. 

5. Tim Penguatan dan Pengembangan program One Pesantren One Product untuk 
selanjutnya disebut Tim OPOP adalah Tim Penguatan dan pengembangan 
Program One Pesantren One Product di provinsi. 

6. Pondok Pesantren yang selanjutnya disebut pesantren adalah pesantren di 
Provinsi.  

7. Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu 
agama islam di pesantren. 

8. Alumni Pesantren adalah orang-orang yang telah mengikuti atau tamat dari 
pendidikan di pondok Pesantren. 

9. Koperasi Pondok Pesantren yang selanjutnya disebut 
10. Koppontren adalah koperasi yang didirikan di lingkungan pondok pesantren guna 

menunjang seluruh kebutuhan warga pondok pesantren dan masyarakat 
sekitarnya. 

11. Dunia Usaha adalah usaha mikro, kecil, menengah dan besar yang melakukan 
kegiatan ekonomi dan berdomisili di Indonesia. 

12. Inkubator wirausaha adalah suatu lembaga intermediasi yang melakukan proses 
inkubasi terhadap peserta inkubasi (tenant). 

 
Pasal 2 

Pelaksanaan program OPOP dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat yang berbasis Pesantren, Santri, dan Alumni Pesantrean melalui 
berbagai fasilitasi agar mampu menciptakan lapangan kerja dan menghasilkan paling 
sedikit 1 (satu) produk unggulan untuk setiap pesantren. 
 
 

Pasal 3 
Penyelenggaraan program OPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bertujuan 
untuk: 
a. membentuk jiwa kewirausahaan dan menumbuhkan semangat berwirausaha 

yang islami kepada para Santri dan Alumni Pesantren; 
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b. mendorong Santri dan Alumni Pesantren untuk menjadi starhtp bisnis di sektor 
ekonomi syariah; 

c. menghasilkan produk Pesantren yang unggul, berdaya saing, dan inovatif; 
d. memperluas pemasaran produk Pesantren baik di pasar lokal, nasional, maupun 

internasional; 
e. menjadikan Pesantren sebagai institusi pemberdayaan dan mitra bisnis yang 

saling menguntungkan bagi masyarakat; 
f. membangun sumber daya insan pesantren yang profesional; 
g. mengoptimalkan perkembangan teknologi Informasi dalam pemberdayaan 

ekonomi pesantren; dan 
h. membangun sinergi antar Pesantren dalam ekosistem bisnis yang sehat. 
 

BAB II 
PESERTA PROGRAM OPOP 

 
Pasal 4 

(1)  Peserta program OPOP terdiri dari: 
a. Pesantren; 
b. Santri; dan 
c. Alumni Pesantren.] 

(2)  Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas: 
a. Pesantren yang terdaftar pada Kementerian Agama; dan/atau 
b. Pesantren yang sudah memiliki usaha. 

(3) Santri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas: 
a. Santri yang terdaftar di Pesantren; dan/atau 
b. Santri di satuan pendidikan yang diselenggarakan Pesantren. 

(4) Alumni Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas: 
a. Alumni dari Pesantren; dan/atau 
b. Alumni dari satuan pendidikan yang diselenggarakan Pesantren. 

 
Pasal 5 

(1) Peserta program OPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) 
ditetapkan berdasarkan hasil seleksi 

(2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim OPOP yang 
dibentuk dengan Keputusan Gubernur. 
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BAB III 
PELAKSANAAN PROGRAM 

 
Bagian Kesatu 

Umum 
 

Pasal 6 
Program OPOP meliputi: 
a. pesantrenpreneur; 
b. santripreneur; dan 
c. sosiopreneur. 

 
Pasal 7 

Pesantrenpreneur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan 
program pemberdayaan ekonomi pesantren untuk Koppontren yang bertujuan 
menghasilkan produk halal unggulan yang mampu diterima pasar lokal, nasional, dan 
internasional. 
 
 

Pasal 8 
Santripreneur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan program 
pemberdayaan Santri yang bertujuan untuk menumbuhkan pemahaman dan 
keterampilan Santri dalam menghasilkan produk unik dan unggul sesuai syariah 
yang berorientasi pada kemanfaatan dan keuntungan. 
 
 

Pasal 9 
Sosiopreneur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c merupakan program 
pemberdayaan untuk Alumni Pesantren yang disinergikan dengan masyarakat, 
melalui beragam inovasi sosial berbasis digital teknologi dan kreativitas secara 
inklusif. 
 

Bagian Kedua 
Pelaksanaan 

 
Pasal 10 

Program OPOP sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dilaksanakan oleh: 
a. Perangkat Daerah; dan 
b. OPOP training centre. 
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Paragraf Kesatu 
Umum 

 
 Pasal 11 

(1) Pelaksanaan prograrn OPOP, dilakukan melalui fasilitasi yang meliputi: 
a. penguatan kelembagaan dan usaha; 
b. peningkatan kualitas sumber daya manusia;  
c. peningkatan kualitas produk; 
d. akses pemasaran; dan/atau 
e. akses pembiayaan. 

 
(2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk kegiatan: 

a. pelatihan; 
b. pendampingan; 
c. bimbingan: 
d. konsultasi; 
e. tuorkshop; 
f. penyuluhan; 
g. advokasi; 
h. pengembangan kemitraan; 
i.  gelar produk; dan/ atau 
j. kompetisi ide bisnis; 

 
(3) Pelaksanaan kegiatan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

disesuaikan dengan program OPOP. 
 

Pasal 12 
 
(1) Fasilitasi penguatan kelembagaan dan  usaha sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 11 ayat (1) huruf a, dilakukan sebagai upaya meningkatkan tata kelola 
organisasi dan tata laksana kelembagaan dan usaha yang baik bagi Pesantren, 
Santri, dan Alumni Pesantren melalui Koppontren. 

(2) Pelaksanaan fasilitasi penguatan kelembagaan dan usaha sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk: 
a. advokasi pembinaan kelembagaan dan usaha; 
b. pendampingan organisasi dan  tata  laksana kelembagaan dan usaha; 

dan/atau 
c. pendampingan pen]rursunan laporan pertanggungl'awaban pengelolaan 

kelembagaan dan usaha. 
 

Pasal 13 
(1) Fasilitasi peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, dilakukan sebagai upaya meningkatkan sumber 
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daya manusia yang kompeten dalam mengelola usaha bagi Pesantren, Santri 
dan Alumni Pesantren. 

(2) Pelaksanaan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam 
bentuk: 
a. pelatihan kewirausahaan; 
b. pelatihan ekspor dan impor; 
c. pelatihan tata kelola kelembagaan dan usaha; 
d. pelatihan pelayanan prima; 
e. worksLtop keuangan dan perpajakan; dan/atau f. sertifikasi profesi. 

 
Pasal 14 

(1) Fasilitasi peningkatan kualitas produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 
ayat (1) huruf c, dilakukan sebagai upaya menghasilkan produk yang unggul, 
berdaya saing dan inovatif bagi Pesantren, Santri, dan Alumni Pesantren. 

(2) Pelaksanaan fasilitasi peningkatan kualitas produk sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan dalam bentuk: 
a. Tutorkshop penguatan kualitas produk; b. workshop desain kemasan; 
b.  workshop sistem jaminan halal; 
c. bimbingan dan konsultasi Hak Kekayaan Intelektual 
d. (HKr); 
e. uji produk; 
f. pendaftaran HKI; dan/atau 
g. pendampingan standarisasi dan sertifikasi. 

 
Pasal 15 

(1) Fasilitasi akses pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) 
huruf d, dilakukan dalam upaya memperluas pasar atas produk Pesantren, 
Santri, dan Alumni Pesantren, baik lokal, nasional dan/atau internasional. 

(2) Pelaksanaan fasilitasi akses pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan dalam bentuk: 

a. pendampingan jaringan kerjasama pemasaran;  
b. bimbingan kemitraan: 

1) dengan dunia usaha; 
2) antar pesantren; dan 
3) Lainnya dalam rangka pemasaran produk secara on-line, 

off-line, off taker, dan lain sebagainya. 
c. bimbingan promosi produk, melalui: 

1) gelar produk; 
2) pameran; 
3) temu bisnis; 
4) galeri; 
5) misi dagang; 
6) Businness to Business (B2B); dan/atau 
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7) Business to Customer (B2C). 
d. pendampingan pembentukan gerai OPOp mart dan aplikasi OPOP mart; dan 
e. pendampingan penyediaan prasarana untuk pemasaran produk. 

(3) Upaya memperluas pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melalui 
Koppontren. 

 
Pasal 16 

(1) Fasilitasi akses pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1l ayat (1) 
huruf e dilakukan sebagai upaya pemenuhan modal dan peralatan usaha bagi 
Pesantren, Santri, dan Alumni Pesantren. 

(2) Fasilitasi akses pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
dalam bentuk: 
a. pemberian bantuan pembiayaan; 
b. kemudahan akses pengembangan sumber permodalan dari perbankan 

syariah; 
c. dan/atau pengembangan kemitraan dalam rangka pemenuhan  
d. dan/atau pengembangan permodalan dan peralatan usaha. 

 
Paragraf Kedua 

Koordinasi 
 
 

Pasal 17 
(1)  Gubernur melakukan koordinasi penyelenggaraan OpOp. 

(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap 
pelaksanaan program OpOp di kabupaten/ kota di wilayah Provinsi. 

(3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dilaksanakan untuk 
menghindari duplikasi pembayaran. 

 
Paragraf Ketiga 

Perangkat Daerah 
 

pasal 18 
(1) Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam pasal l1 ayat (1),dilaksanakan oleh 

Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsi masing-masing dan dikoordinasikan 
oleh Tim OPOP. 

(2) Dalam melaksanakan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat 
Daerah dapat melibatkan tenaga ahli, praktisi, dan/atau pelaku usaha sesuai 
keahliannya.  
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Paragraf Keempat 
OPOP Training Centre 

 
Pasal 19 

(1) Dalam penyelenggaraan program OpOp, pemerintah Provinsi membentuk 
OPOP training centre. 

(2) OPOP training centre sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai 
Inkubator Wirausa 

(3) Inkubator Wirausaha sebagaimana dimaksud pada ayat  (2)  bertujuan untuk  
meningkatkan dan mengembangkan usaha bagi peserta OPOP agar dapat 
berkembang menjadi usaha yang tangguh dan/atau menghasilkan produk yang 
unggul, berdaya saing, inovatif, dan kompetitif. 

(4) OPOP Training Centre sebagaimana dimaksud pada ayat (21 ditetapkan dengan 
Keputusan Gubernur. 

 
 

BAB IV 
KERJA SAMA 

 
Pasal 2O 

Dalam pelaksanaan program OpOp, pemerintah provinsi dapat melakukan kerja 
sama dengan: 

 
a. dunia usaha; 
b. komunitasmasyarakat; 
c. pemerintah daerah kabupaten/kota; dan/atau 
d. media. 

 
BAB V 

PEMBIAYAAN 
 

Pasal 21 
Pembiayaan pelaksanaan program OpOp bersumber dari: 

a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan 
b. sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat. 

 
BAB VI 

KETENTUAN PERALIHAN 
 

Pasal 22 
OPOP Training Centre yang dibentuk sebelum peraturan Gubernur ini 
diundangkan, diakui keberadaannya dan tetap melaksanakan operasional 
kegiatan. 
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BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 23 

Peraturan Gubernur Ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Dadrah Provinsi Jawa Timur. 

 
 

Diundangkan di Surabaya   Ditetapkan di Surabaya 
pada tanggal 13 Oktober 2O2O   pada tanggal 12 Oktober 2O2O 
SEKRETARI DAERAH PROVINSI   GUBERNUR JAWA TIMUR  
JAWA TIMUR, 
 
 
 
 
Dr. Ir. HERU TJAHJONO   KHOFIFAH INDAR 

PARAWANSA 
 
 
 
BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2O2O NOMOR 62 SERI E 



CHECK LIST PERSYARATAN ADMINISTRASI 
CALON PENERIMA BANTUAN HIBAH KOPERASI 

DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI JAWA TIMUR 

Nomor : 

 
Nama Koperasi : …………………………………………………………….. 
Alamat : …………………………………………………………….. 
Desa/Kelurahan : …………………………………………………………….. 
Kecamatan : …………………………………………………………….. 
Kabupaten/Kota : …………………………………………………………….. 
Rencana Usaha : …………………………………………………………….. 
Kontak Person (Nama/HP) : …………………………………………………………….. 
 

NO URAIAN 
KETERANGAN 

Ada Belum 

1 Surat Permohonan Bantuan Hibah dan Proposal Kepada 
Gubernur Jawa Timur   

2 
Fotocopy Pengesahan Akta Pendirian/Perubahan Badan 
Hukum Koperasi Beserta Anggaran Dasar/Perubahan 
Anggaran Dasar 

  

3 

Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Rapat Anggota 
Tahunan (RAT) tahun buku terakhir 
(koperasi minimal 1 (satu) tahun dan telah melaksanakan 
RAT tutup buku minimal 1 (satu) tahun) 

  

4 
Profil / Foto contoh produk yang dihasilkan 
(Serta melampirkan dokumentasi usaha produk yang 
dihasilkan dengan file foto Bersama) 

  

5 Rencana Anggaran Biaya Hibah   

6 

Daftar Anggota 
(Minimal 20 orang dengan mencantumkan nomor urut, nomor 
anggota, Nama, Jabatan, tanda tangan dan dilampiri 
fotocopy KTP) 

  

7 Susunan Pengurus dan Pengawas Koperasi   

8 
Surat Pernyataan Belum pernah menerima bantuan hibah 
tidak terus menerus setiap tahun anggaran 
(Mengetahui OPD terkait dengan materai) 

  

9 
Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Pengurus 
Koperasi atas penggunaan dana hibah 
(dengan materai) 

  

10 Surat keterangan domisili kantor dari Kelurahan/Kepala 
Desa   

11 Pakta integritas   

12 Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)   

13 Kwitansi penerima bantuan hibah   
 


	DAFTAR ISI
	1. UNDANG - UNDANG NO 25 TAHUN 1992
	2a. uu 2008 20 umkm
	2b. uu 2008 20 umkm penjelasan (1)
	3. UU Nomor 18 Tahun 2019
	4. pp 1995 09 pelaksanaan kegiatan usp koperasi
	5. PP 41 Tahun 2011
	6. PP_NO_17_2013
	7. pp 1998 33 modal penyertaan pada koperasi
	8. Permenkop 14 tahun 2015 ttg Akuntansi Simpan Pinjam Syariah1
	9. permen kukm nomor 11 tahun 2015 tentang pemupukan modal penyertaan pada koperasi
	10. permen kukm nomor 19 tahun 2015 tentang rat
	11. Permen 10 tahun 2016 Tentang Pendataan Koperasi dan UKM
	12. PERMEN NO 11 TAHUN 2017 tentang KSPPS
	13 permenkop 9 tahun 2018
	14. Permenkop 11 tahun 2018 tentang Perizinan usaha Simpan Pinjam Koperasi edit
	15. Permenkop 12 Tahun 2018 tentang Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pengelola KSPPS
	16. PERMENKOP No. 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PERMENKOP No. 11 tahun 2018 tentang perizinan usaha simpan pinjam koperasi edit - Copy
	17. PermenkumHAM Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pengesahan Koperasi
	18. Permen Pengawasan No 9 tahun 2020-converted
	19. Pergub OPOP 2020
	20. lampiran Check list dokumen OPOP

