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BAB I 

PENDAHULUAN 

I. 1.   Latar Belakang 

 Pengertian atas koperasi secara yuridis yaitu koperasi dipahami sebagai 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.1 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 berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 

Dasar 1945.2 

 Koperasi telah memberi kontribusi yang penting bagi perkembangan ekonomi 

nasional, terutama bagi masyarakat kelas bawah yang tidak punya akses perbankan 

formal. Di Indonesia peran dan posisi koperasi di dalam perekonomian nasional 

sangatlah penting. Dalam Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan 

bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas 

kekeluargaan.” 

Paham koperasi Indonesia adalah kebersamaan dan kekeluargaan. Artinya titik tolak 

kita adalah bekerjasama bukan bersaing serta kooperativisme dengan membangun 

dan mengembangkan koperasi.3 

 Koperasi merupakan organisasi otonom dari orang-orang yang berhimpun 

secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial dan budaya 

secara bersama-sama melalui kegiatan usaha yang dimiliki dan dikendalikan secara 

demokratis. Dengan demikian koperasi memiliki jatidiri dari, oleh dan untuk anggota 

serta dalam menjalankan kegiatannya berpedoman pada prinsip-prinsip koperasi, 

 

 

 

 

1 Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang 

Perkoperasian, Pasal 1 Angka 1. 
2 Ibid., Pasal 3. 
3 Hans-H Munkner, Sepuluh Kuliah Hukum Koperasi, Cetakan Pertama, Rekadesa, Jakarta, 

2012, h.11-15. 
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yaitu  keanggotaan  bersifat  sukarela  dan  terbuka,  pengelolaan  dilaksanakan secara 

demokratis, pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan 

besarnya jasa usaha masing-masing anggota, pemberian balas jasa yang terbatas 

terhadap modal, serta memiliki kemandirian. Pada perekonomian Indonesia koperasi 

memiliki fungsi dan peran yang sangat penting dalam hal membangun dan 

mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan 

masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan dan sosialnya, 

mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat, memperkokoh 

perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional, 

mewujudkan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha 

bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.4 

Prinsip keanggotaan secara sukarela sangat menentukan bagi berfungsinya 

koperasi. Prinsip keanggotaan secara sukarela bekerja sebagai suatu perangkat 

otomatis yang menjaga agar kelompok koperasi itu homogen selama jangka waktu 

yang lama. Prinsip keanggotaan secara sukarela merupakan salah satu syarat pokok 

bagi kesinambungan hidup koperasi, dimana kepentingan-kepentingan para anggota 

secara individual dan kepentingan-kepentingan koperasi secara keseluruhan berjalan 

seiring dan tidak bertentangan satu sama lain. Gangguan terhadap mekanisme yang 

telah diatur mengenai keanggotaan secara sukarela ini, seperti keanggotaan yang 

diwajibkan atau pembatasan yang berlebihan terhadap hak para anggota untuk 

mengundurkan diri dari koperasi, dapat menimbulkan akibat yang serius terhadap 

berfungsinya koperasi itu.5 

 Pengertian atas kepengurusan koperasi secara yuridis yaitu pengurus koperasi 

adalah anggota koperasi yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk 

mengurus organisasi dan usaha koperasi.6  Kepengurusan koperasi yaitu ketua 

koperasi, karyawan dan ketua kelompok ranting. 

 

4 Hendar, Manajemen Perusahaan KOPERASI Pokok-Pokok Pikiran Mengenai Manajemen 

dan Kewirausahaan Koperasi, Erlangga, Jakarta, 2010, h. 2. 
5 Hans-H Munkner, Op.Cit., h. 59-60. 
6 Indonesia, Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia 

Nomor 02 /PER/M.KUKM/II/2017 Tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi, Pasal 1 Angka 6. 
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Dalam menjalankan tugasnya pengurus diberi kekuasaan oleh rapat anggota 

untuk melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan serta kemanfaatan koperasi, 

sesuai tanggungjawabnya dan sesuai dengan keputusan rapat anggota.7 Pengawas 

adalah anggota koperasi yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk 

mengawasi pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi. Pengelola adalah 

anggota koperasi atau pihak ketiga yang diangkat oleh pengurus dan diberi wewenang 

untuk mengelola usaha koperasi atau unit simpan pinjam koperasi.8 

Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas 

Perauran Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 15 Tahun 2015 

Tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi, yang dimaksud dengan Unit Simpan 

Pinjam yang selanjutnya disebut USP Koperasi adalah unit usaha koperasi yang 

bergerak di bidang usaha simpan pinjam sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi 

yang bersangkutan. Koperasi simpan pinjam (KSP) menyediakan pinjaman uang dan 

untuk tempat menyimpan uang. Uang pinjaman diperoleh dari dana yang 

dikumpulkan secara bersama-sama oleh para anggota koperasi dalam sistem tanggung 

renteng. Berdasarkan pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 1278 dan Pasal 1280 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi. 

Pasal 1278 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

 Suatu perikatan tanggung menanggung atau perikatan tanggung renteng 

terjadi antara beberapa orang kreditor, jika didalam persetujuan secara tegas 

kepada masing-masing diberikan hak untuk menuntut pemenuhan seluruh 

utang, sedang pembayaran yang dilakukan kepada salah satu membebaskan 

debitor meskipun perikatan itu menurut sifatnya dapat dipecah dan dibagi di 

antara para kreditor tadi. 
 

Pasal 1280 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

Adalah terjadi suatu perikatan tanggung menanggung dipihaknya debitor, 

manakala mereka kesemuanya diwajibkan melakukan suatu hal yang sama, 

sedemikian bahwa salah satu dapat dituntut untuk seluruhnya, dan pemenuhan 

oleh salah satu membebaskan para debitor yang lainnya terhadap kreditor. 

 

7Jurnal, Widiastuti,Tanggung Jawab Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Berbadan Hukum 

Terhadap Penyimpan Dana. Jakarta, 2009, h. 85. 
8 Indonesia, Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia 

Nomor 02 /PER/M.KUKM/II/2017 Tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi, Pasal 1 Angka 7-8. 
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Yang dimaksud dengan tanggung renteng adalah suatu perikatan dengan lebih 

dari satu kreditor disatu sisi dengan satu debitor disisi lain, atau suatu perikatan 

dengan lebih dari satu debitor pada satu sisi dengan satu kreditor pada sisi lain, atau 

suatu perikatan dengan lebih dari satu kreditor di satu sisi dengan lebih dari satu 

debitor disisi lain. Dimana dalam hal terdapat lebih dari satu kreditor masing-masing. 

kreditor berhak untuk menuntut pemenuhan perikatan-perikatannya dari debitor, 

dalam hal terdapat lebih dari satu debitor, masing-masing debitor dapat dituntut untuk 

memenuhi seluruh isi perikatannya oleh kreditor. Dan dalam hal terdapat lebih dari 

satu kreditor pemenuhan perikatan kepada salah satu kreditor adalah pemenuhan 

perikatan semua kreditor, dalam hal terdapat lebih dari satu debitor pemenuhan 

perikatan oleh salah satu debitor adalah pemenuhan perikatan oleh semua debitor.9 

Berdasarkan dari penjelasan diatas, masyarakat sekarang masih banyak yang 

memerlukan adanya koperasi, disamping untuk memajukan kesejahteraan 

masyarakatan, masyarakat masih mempercayakan menabung di koperasi selain di 

bank.Koperasi dapat memberikan pinjaman utang ke para anggotanya dengan sistem 

tanggung renteng, yang mana utang tersebut di tanggung secara bersama untuk 

mencegah kredit macet. Sebagai contoh kasus atau permasalahan dimana ada anggota 

koperasi yang wanprestasi yaitu telat membayar dan ada yang belum melunasi 

utangnya. Dengan adanya ketentuan membayar iuran pokok/wajib, iuran bulanan dan 

lain sebagainya. Namun masih ada anggota koperasi yang masih terlambat membayar 

angsuran utang dan bahkan ada yang tidak mengindahkan prestasinya dengan lari dari 

tanggungjawabnya membayar utang. 

Seperti kasus di Koperasi Kesejahteraan Kaum Ibu (K3I) dimana ada seorang 

debitor yang wanprestasi. Dimana debitor tersebut belum selesai atau terlambat 

memenuhi kewajibannya. Dalam sistem tanggung renteng ini anggota koperasi yang 

lain ikut terkena dampaknya dikarenakan kredit menjadi macet.  

 

 

 

 

 

9 Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, Penanggungan Utang dan Perikatan Tanggung 

Menanggung, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, h. 118. 
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Wanprestasi yang terjadi atas perjanjian tersebut misalnya seperti 

keterlambatan pembayaran utang yang dilakukan oleh anggota koperasi. Serta  

penyalahgunaan  wewenang  dalam sistem tanggung renteng sebagai salah satu pihak 

dari kepengurusan koperasi yaitu ketua ranting yang menggunakan nama anggotanya 

untuk meminjam uang dengan mengutamakan kepentingan pribadi, sehingga anggota 

koperasi yang digunakana namanya tidak dapat menerima haknya untuk meminjam 

uang karena sudah digunakan oleh ketua ranting tersebut. 

Berdasarkan latar belakang ini, maka penulis tertarik untuk mengajukan 

skripsi untuk diteliti kebenarannya, dalam proposal ini penulis akan membahas 

mengenai tanggung jawab pengurus koperasi dalam sistem tanggung renteng  dengan 

judul “TANGGUNG JAWAB PENGURUS KOPERASI KESEJAHTERAAN 

KAUM IBU (K3I) DALAM SISTEM TANGGUNG RENTENG” 

 

I. 2.   Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka beberapa 

pokok permasalahan yang akan dirumuskan adalah sebagai berikut : 

a. Bagaimana tanggung jawab pengurus koperasi kesejahteraan kaum ibu (K3I) 

terhadap anggota koperasi yang wanprestasi dalam sistem tanggung renteng? 

b. Bagaimana tindakan pengurus koperasi kesejahteraan kaum ibu (K3I) 

terhadap pengurus koperasi yang menyalahgunakan wewenang dalam sistem 

tanggung renteng? 

 

I. 3.   Ruang Lingkup Penulisan 

Berdasarkan judul skripsi yang telah ditentukan oleh Penulis diatas, 

penulisan proposal ini akan dibatasi ruang lingkup nya agar dalam menguraikan 

permasalahan yang penulis akan bahas tidak terlau luas agar menjadi terarah, 

penelitian ini akan di fokuskan pada tanggung jawab pengurus koperasi dalam 

proses terjadinya perbuatan wanprestasi yang disebabkan oleh anggota dan 

pengurus selaku ketua kelompok ranting koperasi. Dari rumusan masalah yang 

UPN VETERAN JAKARTA



6 
 

 
 

diangkat, maka ruang lingkup penulisan akan dibatasi pada proses pengambilan 

data dan wawancara pada koperasi kesejahteraan kaum ibu (K3I). 

 

I. 4.   Tujuan dan Manfaat Penulisan 

Adapun yang menjadi tujuan dan manfaat dari penulisan ini yaitu : 

a. Tujuan Penulisan 

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, maka tujuan yang hendak dicapai 

dalam penulisan skripsi ini adalah : 

1) Untuk mengetahui tanggung jawab pengurus koperasi kesejahteraan 

kaum ibu (K3I) apabila ada anggota koperasi yang wanprestasi membayar 

utang dalam sistem tanggung renteng? 

2) Untuk mengetahui tindakan pengurus koperasi kesejahteraan kaum ibu 

(K3I) apabila ketua ranting melakukan wanprestasi menyalahgunakan 

wewenang dalam sistem tanggung renteng. 

 

b. Manfaat Penulisan 

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis 

maupun praktis dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya. 

1) Secara teoritis diharapkan dari penulisan proposal skripsi ini dapat 

menambah kontribusi pengetahuan tentang tanggung jawab pengurus 

koperasi kesejahteraan kaum ibu (K3I) dalam sistem tanggung renteng. 

2) Secara praktis sebagai bahan pertimbangan dalam upaya pemecahan 

masalah yang dihadapi oleh pengurus koperasi. 

 

1. 5.   Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual 

a. Kerangka Teori 

Teori adalah untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala 

spesifik atau proses tertentu terjadi, kemudian teori ini harus diuji dengan 

menghadapkan fakta-fakta yang sudah menunjukan kebenaran, guna 
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menunnjukan bangunan berfikir yang tersusun sistematis, logis atau rasional, 

empiris atau kenyataan dan juga simbolis.10 

Adapun kerangka teori yang akan dijadikan landasan untuk menjawab 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah teori kepastian hukum dan 

teori tanggung jawab. 

1) Teori Kepastian Hukum 

Menurut Soerjono Soekanto, tugas hukum adalah untuk mencapai 

kepastian hukum demi adanya ketertiban dan keadilan didalam 

masyarakat. Kepastian hukum mengharuskan diciptakannya peraturan-

peraturan umum atau kaedah-kaedah yang berlaku umum, supaya tercipta 

suasana yang aman dan tentram dalam masyarakat.11 

Dalam hal ini Koperasi yang merupakan badan hukum harus mempunyai 

kepastian hukum dimana untuk mencapai kepastian hukum demi adanya 

ketertiban dan keadilan bagi semua anggota serta pengurus koperasi 

tersebut. 

2) Teori Pertanggungjawaban 

Menurut Hans Kelsen, sebuah konsep yang berhubungan dengan konsep 

kewajiban hukum adalah konsep tanggungjawab (pertanggungjawaban) 

hukum. Bahwa seseorang bertanggungjawab atas suatu sanksi bila 

perbuatannya bertentangan.12 

Melalui teori ini, kajian dan analisis terhadap pertanggungjawaban 

pengurus koperasi kesejahteraan kaum ibu (K3I), terhadap peminjaman 

utang kepada anggota koperasi dalam sistem tanggung renteng. 

 

 

 

10 Otje Salman dan anton F Susanto, Teori Hukum Mengingat, Mengumpul dan Membuka 

Kembali, Refika Aditama Press, Jakarta, 2004, h. 21. 
11 Soerjono Soekanto, Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di 

Indonesia (suatu tinjauan secara sosioogis), cetakan keempat, Universitas Indonesia, Jakarta, 

Universitas Indonesia, 1999, h. 55. 
12 Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa’at, Teori Hans Kelsen tentang Hukum, Konstitusi Press, 

Jakarta, 2006, h. 61 
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b. Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptual merupakan pedoman yang lebih konkrit dari teori, 

yang berisikan definisi-definisi operasional yang menjadi pegangan dalam 

proses penelitian 

Adapun definisi-definis dan konsep yang digunakan dalam penulisan skripsi 

ini adalah sebagai berikut : 

1) Tanggung Jawab terdapat dua istilah yang menunjuk pada 

pertanggungjawaban, yaitu liability dan responsibility.  

Liability merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir 

semua karakter risiko atau tanggungjawab yang pasti, yang bergantung 

atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara 

aktual dan potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau 

kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan Undang-Undang. 

Responsibility berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu 

kewajiban, dan termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan dan 

kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggungjawab atas Undang-

Undang yang dilaksanakan. 

2) 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.13 

3) Koperasi Kesejahteraan Kaum Ibu (K3I) merupakan 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. Koperasi 

Kesejahteraan Kaum Ibu (K3I) merupakan koperasi primer yang 

didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang. 

 

 

 

13 Indonesia,Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian, Pasal 1 Angka 7. 
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4) Sistem tanggung renteng adalah suatu perikatan dengan lebih dari satu 

kreditor disatu sisi dengan satu debitor disisi lain, atau suatu perikatan 

dengan lebih dari satu debitor pada satu sisi dengan satu kreditor pada 

sisi lain, atau suatu perikatan dengan lebih dari satu kreditor di satu sisi 

dengan lebih dari satu debitor disisi lain dimana dalam hal terdapat lebih  

dari satu kreditor, masing-masing kreditor berhak untuk menuntut 

pemenuhan perikatan-perikatannya dari debitor.14 

5) Wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau 

kesalahannya, sehingga tidak dapat memenuhi prestasi yang telah 

ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan yang memaksa.15 

 

I. 6.   Metode Penelitian 

Metode adalah salah satu cara yang digunakan untuk mendapatkan data 

dan menguji kebenaran yang valid. Di dalam mengungkapkan permasalahan 

dan penelitian, diperlukan data atau informasi yang akurat. Maka penelitian 

hukum ini peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut : 

a. Metode Penelitian Kepustakaan 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yaitu yuridis 

normatif. Penelitian hukum normatif mengkaji hukum yang dikonsepkan 

sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi 

acuan perilaku setiap orang.16 

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh 

secara langsung dari masyarakat yang lazimnya dinamakan data primer dan 

dari bahan-bahan pustaka yang lazimnya dinamakan data sekunder. 

1) Sumber Bahan Hukum Primer  

Sumber bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penulisan skripsi 

ini yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yaitu : 

a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

14 Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Sinar Grafika, 2006, h. 26. 

15 Nindyo Pramono, Hukum Komersi,Pusat Penerbitan UT, Jakarta, 2003, h.21. 
16 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 

2004, h. 53. 
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b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang 

Perkoperasian. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 

Nomor 116. 

c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang 

Perkoperasian Tambahan Lembatan Negara Republik Indonesia 

Nomor 5355. 

d) 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. 

2) Sumber Bahan Hukum Sekunder  

Bahan hukum sekunder biasanya berupa pendapat hukum/doktrin/teori-

teori yang diperoleh dari literatur hukum, buku-buku hukum, data 

penelitian, artikel ilmiah, maupun website yang terkait dengan penelitian, 

wawancara untuk memperoleh informasi baik dalam ketentuan formal 

maupun melalui data yang ada. Bahan hukum sekunder pada dasarnya 

digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. 

Dengan adanya bahan hukum sekunder maka peneliti akan terbantu untuk 

memahami dan menganalisa bahan hukum primer.   

3) Sumber Bahan Hukum Tersier atau Sumber Bahan Hukum Penunjang. 

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan 

penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder. 

 

b. Metode Pengumpulan Data 

1) Studi Kepustakaan  

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca literatur-

literatur/buku-buku, media internet, peraturan perundang-undangan serta 

lain sebagainya khususnya yang berkaitan dengan objek kajian penulis. 
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2) Wawancara 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan tanya 

jawab langsung berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disiapkan 

dengan pihak yang terkait untuk mendapatkan data dan informasi yang 

diperlukan. Penulis melakukan wawancara kepada Ibu Sri Utari Sulomo 

selaku ketua koperasi. 

 

c. Teknik Analisis Data  

Pada dasarnya pengolahan, analisa dan konstruksi data dapat dilakukan 

secara kualitatif dan kuantitatif. Pada penelitian kali ini peneliti melakukan 

teknik analisis secara kualitatif, yang disampaikan melalui deskriptif analitis 

untuk melakukan pemecahan penelitian.17 

 

I. 7.   Sistematika Penulisan 

Dalam suatu karya ilmiah maupun non ilmiah diperlukan suatu sisitematika 

untuk menguraikan isi dari karya ilmiah ataupun non ilmiah tersebut. Dalam 

menjawab pokok permasalahan, penulis menyusun penelitian ini dengan 

sistematika sebagai berikut : 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini terdiri dari uraian mengenai latar belakang, perumusan masalah, ruang lingup 

penulisan, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka teori dan kerangka konseptual, 

metode penelitian dan sistematika penulisan. 

 

BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI PERKOPERASIAN DAN 

TANGGUNG RENTENG 

Pada bab ini akan dibahas mengenai pengertian koperasi, jenis-jenis koperasi, 

prosedur peminjaman uang, anggaran dasar koperasi, tanggung jawab pengurus 

koperasi kesejahteraan kaum ibu (K3I), pengertian sistem tanggung renteng, 

karakteristik sistem tanggung renteng. 

17 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan III, UI-Press, Jakarta, 2015, h. 

68. 
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BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG KEDUDUKAN DAN TANGGUNG 

JAWAB KEPENGURUSAN KOPERASI KESEJAHTERAAN KAUM IBU 

Pada bab ini akan dibahas mengenai pengertian kedudukan hak dan kewajiban dari 

kepengurusan koperasi sebagai pengurus koperasi yang merupakan badan hukum. 

Pada bab ini juga membahas pertanggung jawaban pengurus koperasi kejahteraan 

kaum ibu secara hierarki. 

 

BAB IV TANGGUNG JAWAB PENGURUS KOPERASI KESEJAHTERAAN 

KAUM IBU TERHADAP ANGGOTA YANG WANPRESTASI DAN 

TINDAKAN PENGURUS KOPERASI KESEJAHTERAAN KAUM IBU (K3I) 

TERHADAP PENGURUS KOPERASI YANG MENYALAHGUNAKAN 

WEWENANG 

Pada bab ini akan dibahas yaitu analisa mengenai pelaksanaan tanggung jawab 

pengurus koperasi kesejahteraan kaum ibu (K3I) terhadap anggota koperasi yang 

wanprestasi dan tindakan pengurus koperasi kesejahteraan kaum ibu (K3I) terhadap 

pengurus koperasi yang menyalahgunakan wewenang dalam sistem tanggung 

renteng. 

 

BAB V PENUTUP 

Dalam bagian akhir penulisan ini penulis berusaha untuk menyimpulkan 

pembahasan-pembahasan pada bab-bab sebelumnya. Kemudian penulis juga akan  

mencoba memberikan saran-saran bagi para pihak yang berkepentingan. 
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