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ABSTRAK 

Koperasi menjadi salah satu bahan diskusi dalam perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 (UU 
Ketenaganukliran), yaitu perihal kapabilitas Koperasi dalam bekerjasama dengan badan pelaksana (BATAN) pada 
kegiatan pemanfaatan ketenaganukliran. Peranan koperasi dalam perkembangan teknologi aplikasi nuklir berikut 
kesanggupannya dibahas disini, yang pada akhirnya dapat menjadi pertimbangan dalam perubahan UU 
Ketenaganukliran. Seperti yang terdapat di Amerika Serikat, koperasi menjadi pihak yang dapat bekerjasama dalam 
utilisasi tenaga listrik di pedesaan dan tentunya dapat diperkuat dengan dukungan modal dari Pemerintah, atau koperasi 
dapat menjadi salah satu pemegang saham dari kegiatan tersebut. Koperasi merupakan salah satu kekuatan ekonomi 
yang mendorong tumbuhnya perekonomian nasional, dan kesejahteraan masyarakat. Koperasi diharapkan dapat 
menempati tempat dan posisi yang penting dalam tata perekonomian nasional Indonesia sehingga peranannya dalam 
perubahan Undang undang ketenaganukliran tetap harus mendapatkan perhatian. 
 
Kata kunci: Koperasi, UU Ketenaganukliran ,Perubahan UU Ketenaganukliran. 
 
ABSTRACT 
Cooperative become one of discussion material in amendment of Law Number 10 Year 1997 (Nuclear Energy Act ), that 
is concerning capability of Cooperative in cooperation with implementing agency (BATAN) on nuclear utilization 
activity. The role of cooperatives in the development of nuclear technology applications and their abilities are discussed 
here, which in turn can be considered in the change of the nuclear power law. As found in the United States, the 
cooperative is a party that can cooperate in rural power utilization and can certainly be strengthened with capital 
support from the Government, or a cooperative can become one of the shareholders of the activity. Cooperatives are 
one of the economic forces that encourage the growth of the national economy, and the welfare of society. Cooperatives 
are expected to occupy a place and an important position in the national economic order of Indonesia so that its role in 
Amendment to the Law of nuclear power should still get attention. 
 
Keywords: Cooperative, Nuclear Energy Act,  Ammandement of Nuclear Energy Act 
 
I. PENDAHULUAN  

Energi nuklir di Indonesia secara luas 
digunakan pada pertanian, industri, kedokteran, biologi 
dan hidrologi. Pemanfaatan energi nuklir telah dibagi 
dalam sejumlah bidang, misalnya, pertambangan dan 
pengolahan bahan baku nuklir; produksi uranium yang 
diperkaya fabrikasi bahan bakar nuklir; desain, serta 
konstruksi dan pengoperasian reaktor nuklir. [1] 

Alternatif lain untuk pemanfaatan energi nuklir 
adalah kemungkinan pengembangan sumber daya 
energi terbarukan. Namun demikian, sejumlah kesulitan 
teknologi dan keuangan membuat penggunaan energi 
alternatif ini menjadi sulit diwujudkan untuk sebagian 
besar dunia dalam waktu dekat. Pada saat yang sama, 
energi nuklir telah terus berkembang. Per tanggal 7 
November 2015, terdapat total 440 reaktor nuklir yang 
beroperasi, 2 reaktor dalam proses penutupan jangka 
panjang dan 66 dalam konstruksi.[5] 

Dalam hal pemanfaatan energi nuklir ini 
memang perlu banyak pertimbangan baik sisi teknis 
maupun non teknis. Sebuah fakta yang tidak 

terbantahkan bahwa energi nuklir dan teknologinya 
memiliki manfaat yang signifikan dalam berbagai 
bidang kegiatan manusia. Namun, perlu diingat juga 
bahwa energi nuklir menimbulkan risiko khusus untuk 
kesehatan dan keselamatan orang dan lingkungan yang 
harus dikelola dengan hati-hati. Sebagai 
konsekuensinya, pemanfaatan energi nuklir perlu 
memperhatikan beberapa konsep penting yaitu: 
keselamatan (safety), keamanan (security), pengamanan 
(safeguards), pertanggungjawaban (liability) dan 
kesejahteraan (prosperity). [1] 

Oleh karena itu Badan Pengawas Tenaga 
Nuklir (BAPETEN) sebagai pengawas pemanfaatan 
energi nukliryang salah satu tugasnya adalah membuat 
peraturan harus jeli dalam melaksanakan tugasnya. 
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang 
Ketenaganukliran (UU Ketenaganukliran), sejak 
diberlakukan pada tahun 1997 sampai saat ini, belum 
pernah dilakukan perubahan ataupun penyesuaian 
terhadap UU Ketenaganukliran. Padahal, selama hampir 
20 tahun, telah terjadi berbagai perubahan dan 
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perkembangan terkait ketenaganukliran baik secara 
internasional maupun nasional. Oleh karena itu, sudah 
selayaknya mulai dilakukan perubahan atau revisi 
terhadap UU Ketenaganukliran 

Di dalam UU Ketenaganukliran penyebutan 
“koperasi”di beberapa pasal menjadi bahan diskusi 
untuk perubahan UU Ketenaganukliran. Di dalam UU 
Ketenaganukliran koperasi dinilai mampu melakukan 
kerjasama dengan badan pelaksana dalam hal kegiatan 
Penyelidikan umum, eksplorasi, dan eksploitasi bahan 
galian nuklir (Pasal 9 ayat (2) UU Ketenaganukliran), 
Produksi dan/atau pengadaan bahan baku untuk 
pembuatan bahan bakarNuklir (Pasal 10 ayat (2) UU 
Ketenaganukliran), dan Pengelolaan limbah radioaktif 
(Pasal 23 ayat (2) UU Ketenaganukliran). Koperasi juga 
disebut dalam UU Ketenaganukliran sebagai pelaksana 
kegiatan Produksi bahan bakar nuklir komersial (Pasal 
11 ayat (2) UU Ketenaganukliran), Produksi radioisotop 
komersial (Pasal 12 ayat (2) UU Ketenaganukliran), 
Pembangunan, pengoperasian, dan dekomisioning 
reaktor nuklir komersial (Pasal 13 ayat (3) UU 
Ketenaganukliran). Koperasi sebagaimana disebutkan 
dalam pasal di atas tentunya sudah melalui beberapa 
pertimbangan dan kajian secara mendalam.  

Penulisan ini bertujuan untuk melihat peran 
koperasi dalam perkembangan teknologi aplikasi nuklir 
untuk dapat dipertimbangkan dalam perubahan 
UUKetenaganukliran. 
 
II. LANDASAN TEORI / POKOK BAHASAN 

Di dalam UUKetenaganukliran koperasi dinilai 
mampu melakukan kerjasama dengan badan pelaksana 
dalam sebagaimana tercantum dalam beberapa pasal di 
UU 10/1997. 

Seperti disebutkan dalam pasal UU 
Ketenaganukliran di atas, penulis mencoba mengulas 
peran koperasi dalam perkembangan teknologi aplikasi 
nuklir dan kesanggupan koperasi dari berbagai sumber 
atau referensi utama, yaitu UU Ketenaganukliran dan 
Undang-Undang RI No. 25 Tahun 1992 sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 
2012 tentang Perkoperasian (UU Perkoperasian), dan 
referensi tambahan, yaitu studi pustaka dengan 
pendekatan yang digunakan adalah pendekatan law in 
books (aturan-aturan tertulis). 
 
III.  HASIL DAN PEMBAHASAN  

Koperasi merupakan salah satu kekuatan 
ekonomi yang mendorong tumbuhnya perekonomian 
nasional. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 
1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 17 tahun 2012  tentang Perkoperasian (UU 
Perkoperasian), “koperasi adalah badan hukum yang 
didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum 
Koperasi,dengan pemisahan kekayaan para anggotanya 
sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang 
memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang 
ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan 
prinsip Koperasi”. Dalam UU Perkoperasian, Koperasi 
dibagi menjadi 2 (dua) yaitu Koperasi Primer adalah 
Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang 
perseorangan, dan Koperasi Sekunder adalah Koperasi 
yang didirikan oleh dan beranggotakan badan hukum 

Koperasi. Koperasi sekunder inilah yang dapat menjadi 
kandidat sebagaimana dimaksud dalam pasal yang telah 
disebutkan di atas. 

Dalam tata perekonomian nasional Indonesia, 
koperasi diharapkan dapat menempati tempat dan posisi 
yang penting. Koperasi Indonesia memiliki dasar 
konstitusional yang kuat, yaitu UUD 1945 pasal 33 ayat 
1 yang berbunyi, “Perekonomian disusun sebagai usaha 
bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan”. 

Koperasi merupakan organisasi ekonomi yang 
berasaskan kekeluargaan dengan mengutamakan rasa 
persaudaraan, solidaritas dan persaudaraan diantara para 
anggota. Koperasi hadir ditengah-tengah masyarakat 
dengan mengembangkan tugas dan tujuan untuk 
mewujudkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan 
masyarakat pada umumnya. 

Koperasi mempunyai peranan yang cukup 
besar dalam menyusun usaha bersama dari orang-orang 
yang mempunyai kemampuan ekonomi terbatas. Dalam 
rangka usaha untuk memajukan kedudukan rakyat yang 
memiliki kemampuan ekonomi terbatas dimana sebagai 
badan usaha rakyat, koperasi perlu membangun diri dan 
meningkatkan diri, serta mampu bersaing dengan badan 
hukum lain berdasarkan prinsip koperasi, sehingga 
diharapkan, koperasi sebagai badan hukum, mampu 
berperan sebagai soko guru perekonomian nasional 
yang berfungsi memperkokoh perekonomian rakyat, dan 
membangun tatanan perekonomian nasional dalam 
rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur. 

Di dalam UU Ketenaganukliran koperasi 
dinilai mampu melakukan kerjasama dengan badan 
pelaksana dalam sebagaimana tercantum dalam 
beberapa pasal di UU 10/1997. 

Dalam melakukan kegiatan yang berkaitan 
dengan pemanfaatan tenaga nuklir wajib 
memperhatikan keselamatan, keamanan, dan 
ketenteraman, kesehatan pekerja dan anggota 
masyarakat, serta perlindungan terhadap lingkungan 
hidup sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 16 UU 
Ketenaganukliran, karena itu Setiap pemanfaatan tenaga 
nuklir, Pembangunan dan pengoperasian reaktor nuklir 
dan instalasi nuklir lainnya serta dekomisioning reaktor 
nuklir wajib memiliki izin (Pasal 17 UU 
Ketenaganukliran). 

Dalam hal ini koperasi yang disebutkan dalam 
UU Ketenaganukliran wajib memiliki izin dalam 
pelaksanaan kegiatannya.  
 
Pengertian Koperasi [2] 

Dalam Undang-Undang RI No. 25 Tahun 1992 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (UU 
Perkoperasian), Koperasi adalah badan hukum yang 
didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum 
Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya 
sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang 
memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang 
ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan 
prinsip Koperasi. 

Dari pandangan Hukum umum dalam buku 
General Priciple of Law and State , Hans Kelsen, bahwa 
yang dimaksud sebagai Subjek Hukum ialah manusia 
dan badan hukum. Hal ini tertuang dalam berbagai 
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Undang-Undang termasuk Pasal 1653 hingga 1665 
KUH Perdata.Yang unik adalah ketika badan hukum 
yang tidak memiliki fisik seperti manusia namun 
dianggap (seolah-olah) sebagai seorang manusia. 
Sedangkan dalam Pasal 1653 dapat diketahui bahwa 
jenis perkumpulan (badan hukum), berdasarkan 
pembentukannya dapat dikategorikan sebagai badan 
hukum yang didirikan oleh pemerintah, yang diakui 
keberadaanya, yang diperbolehkan atau diizinkan 
keberadaanya, dan yang didirikan dengan maksud 
tertentu oleh siapa saja. Maka koperasi termasuk dalam 
kategori badan hukum yang didirikan dengan maksud 
tertentu yang termaktub dalam Anggaran Dasar. Dengan 
menjadinya koperasi sebagai badan hukum, maka 
koperasi harus terpenuhi syarat sahnya badan hukum 
yakni cakap untuk memiliki kekayaan yang terpisah 
dengan anggotanya, serta semua yang dilakukan oleh 
pengurus atas nama badan hukum koperasi merupakan 
tanggung jawab dari badan hukum koperasi tersebut. 
Untuk masalah kapansyarat-syarat serta ketentuan 
mengenai perolehan status badan hukum sangat 
kasuistis tergatung pada ketentuan hukum prosedur 
yang berlaku. 

Seperti disebutkan di atas dalam UU 
Perkoperasian bahwa koperasi merupakan badan 
hukum.Koperasi sebagai suatu badan hukum pasti 
memiliki hubungan hukum dengan subjek hukum 
lainnya seperti pengurus, anggota, maupun pihak ketiga 
di luar koperasi.Maka setiap hubungan hukum yang 
terjadi antara para pihak harus mengacu kepada 
peraturan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Bab 
ketiga tentang perikatan pada KUH Perdata. Jika akta 
pendirian yang merupakan perikatan tersebut tidak 
mengikuti ketentuan syarat sah perjanjian sebagaimana 
Pasal 1320 – 1337 KUH Perdata maka koperasi tersebut 
pada saat pendiriannya tidak memiliki dasar hukum 
sebagai badan hukum. Status koperasi sebagai sebuah 
badan hukum adalah: 
a. didirikan dengan akta pendirian; 
b. disahkan oleh Pemerintah; 
c. diumumkan dalam Berita Negara; dan 
d. dibentuk berdasarkan Undang-Undang. 
 
Dalam UU Perkoperasian disebutkan bahwa: 
 
Tujuan, Pendirian, Rencana Usaha, Bentuk, dan Jenis 
Koperasi[2] 

Tujuan mendirikan koperasi adalah 
meningkatkan kesejahteraan Anggota pada khususnya 
dan masyarakat pada umumnya,sekaligus sebagai 
bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan 
perekonomian nasional yang demokratis dan 
berkeadilan. Letak kekhususan koperasi adalah 
kesejahteraan para anggotanya baik sebagai pemilik 
(owner) ataupun sebagai pengguna jasa koperasi (user) 
yang menjadi tujuan utama.Walupun UU Perkoperasian 
memberikan kebebasan mengenai jenis-jenis koperasi, 
namun dalam penerapannya jenis-jenis ini sangatlah 
beraneka-ragam. Sedangkan para pendiri koperasi 
haruslah memikirkan sebuah rencana usaha sebelum 
menirikan koperasi mengenai setidak-tidaknya bentuk 
koperasi hingga jenis koperasi yang akan didirikan. 
Bentuk koperasi yang dikenal umum ialah koperasi 

primer dan sekunder, sedangkan jenis koperasi yang ada 
dalam praktek misalnya Koperasi konsumen, Koperasi 
produsen, Koperasi jasa, dan Koperasi Simpan Pinjam. 
koperasi primer merupakan koperasi yang didirikan oleh 
dan beranggotakan orang perseorangan dan koperasi 
sekunder merupakan koperasi yang didirikan oleh dan 
beranggotakan badan hukum Koperasi. 
 
Syarat Pendirian Koperasi[2] 

Syarat utama pendirian Koperasi Primer 
didirikan oleh paling sedikit 20 (dua puluh) orang 
perseorangan dengan memisahkan sebagian kekayaan 
pendiri atau Anggota sebagai modal awal Koperasi, 
untuk Koperasi Sekunder didirikan oleh paling sedikit 3 
(tiga) Koperasi. Setelah anggota menentukan tujuan 
perikatan secara hukum,  serta anggaran yang setidak-
tidaknya harus memuat daftar nama pendiri, nama dan 
tempat kedudukan koperasi, maksud serta tujuan serta 
bidang usaha, keanggotaan, Rapat Anggota, 
pengelolaan, permodalan, jangka waktu berdirinya, 
pembagian sisa hasil usaha, serta sanksi. 
 
Modal Dasar Pendirian[2] 

Modal koperasi bisa didapatkan dari Setoran 
Pokok dan Sertifikat Modal Koperasi sebagai modal 
awal, selain itu juga berasal dari Hibah, Modal 
Penyertaan, modal pinjaman yang berasal dari Anggota, 
Koperasi lainnya dan/atau Anggotanya, bank dan 
lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi dan 
surat hutang lainnya, dan/atau Pemerintah dan 
Pemerintah Daerah, dan/atau sumber lain yang sah yang 
tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 
Nama dan Domisili Koperasi[2] 

Nama koperasi dan Alamat koperasi sangatlah 
penting dalam menentukan mengidentifikasi suatu 
koperasi sebagai badan hukum. Hal tersebut hendaknya 
dimuat dalam anggaran dasar koperasi.  Dalam semua 
surat menyurat, pengumuman yang diterbitkan oleh 
Koperasi, barang cetakan, dan akta, dalam hal Koperasi 
menjadi pihak harus disebutkan nama dan alamat 
lengkap Koperasi. Untuk menghindari kesamaan nama 
yang mungkin saja terjadi maka hendaknya pendiri 
untuk mengecek kepada lembaga otoritas koperasi agar 
tidak bertentangan dengan Hak Kekayaan Intelektual, 
serta kesusilaan dan ketertiban umum dan termasuk juga 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 
Jangka Waktu Berdirinya Koperasi[2] 

Jangka waktu berdirinya koperasi dapat 
ditetapkan pada terbatas dalam jangka waktu tertentu 
atau untuk jangka waktu yang tidak terbatas, sesuai 
dengan tujuan dan kehendak para pendiri. Penentuan 
batas waktu ini terkait dengan proses dan tata cara 
pembubaran koperasi yang ditentukan pada saat jangka 
waktu tersebut dimuat pada anggaran dasar. 
 
Akta Pendirian Koperasi[2] 

Pada Akta Pendirian atau Anggaran Dasar, 
harus dicantumkan nama-nama anggota atau orang-
orang yang dipercaya untuk duduk dalam organ 
manajemen koperasi, sepertipengurus dan pengawas 
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yang bersedia untuk menjalankan koperasi.Akta 
Pendirian Koperasidibuat oleh Notarisyang terdaftar 
pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan 
Pemerintahan di bidang Koperasi, dalam hal di suatu 
kecamatan tidak terdapat Notaris maka Akta Pendirian 
Koperasi dapat dibuat oleh Camat yang telah disahkan 
sebagai Pejabat Pembuat Akta Koperasi oleh Menteri. 
 
Perolehan Status Badan Hukum[2] 

Perolehan status badan hukum dimulai 
semenjak sebuah koperasi mendapatkan pengesahan 
atas akta pendirian atau anggaran dasar di hadapan 
notaris. Sedangkan pengesahan yang dilakukan di 
otoritas koperasi sebenarnya hanya bertujuan sebagai 
registrasi atau pencatatan di lembaga pemerintahan dan 
pengumuman dalam Berita Negara RI untuk 
memudahkan kantor urusan koperasi melakukan 
pembinaan dan pengawasan terhadap koperasi-koperasi 
yang didirikan di Indonesia. Dengan mendapatkan 
status badan hukum berarti sebuah badan usaha koperasi 
menjadi subjek hukum yang memiliki hak dan 
kewajiban.Sehingga, terhadap pihak ketiga dapat 
dengan jelas dan tegas mengetahui siapa yang dapat 
diminta bertanggung jawab atas jalannya usaha badan 
hukum koperasi tersebut. Dalam kedudukan tersebut 
apabila di kemudian hari misalnya ternyata koperasi 
melakukan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 
KUH Perdata) terhadap pihak ketiga misalnya, akan 
dapat ditentukan siapa yang bertanggung jawab secara 
hukum terhadap tindakan melawan hukum tersebut; 
apakah badan hukum koperasi, manajer, atau para 
anggotanya. Pertanggungjawaban tersebut secara 
kasuistis dilihat dari sejauh mana tingkat keterlibatan 
kesalahan setiap anggota maupun pengurus sebagai 
organ dwitunggal dalam koperasi. Sedangkan anggota 
koperasi hanya akan bertanggung jawab terhadap 
kerugian yang diderita oleh koperasi sebatas jumlah 
simpanan yang mereka setorkan.  

Dengan menggunakan logika, maka ketika 
koperasi sudah berupa badan hukum, maka secara tegas 
harus diatur pula tentang hal-hal pembubaran badan 
hukum koperasi.Dalam hal terjadi pembubaran Koperasi 
tetapi Koperasi tidak mampu melaksanakan kewajiban 
yang harus dibayar, Anggota hanya menanggung 
sebatas Setoran Pokok, Sertifikat Modal Koperasi, 
dan/atau Modal Penyertaan yang dimiliki. Dalam hal 
anggota koperasi yang memberikan pinjaman pribadi 
pada koperasi, ia mempunyai posisi yang sama dengan 
para kreditur lain dalam hal menuntut pelunasan piutang 
kepada badan hukum koperasi. 
 

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga 
Merupakan Aturan Main Dalam Sebuah Koperasi[2] 
Pada hakikatnya, anggaran dasar koperasi merupakan 
kumpulan ketentuan dan peraturan yang dibuat oleh 
para pendiri koperasi atas dasar kesepakatan bersama, 
yang berlaku sebagai Undang-Undang (by laws) 
terhadap anggota koperasi. Maka dapatlah dikatakan 
bahwa anggaran dasar tersebut berlaku sebagai 
dokumen persetujuan, kontrak, ataupun perjanjian antar 
pendiri, karena anggaran dasar sebagai perjanjian 
haruslah ditaati dan berlaku sebagai Undang-Undang 
yang mengikat bagi pembuatnya (Pasal 1338 KUH 

Perdata) sebagai kekuatan derivative dari hukum 
perikatan. 
 
Perubahan Anggaran Dasar Koperasi[2] 

Koperasi telah menjadi badan hukum maka 
yang melakukan perubahan ialah rapat anggota atau 
sesuai dengan anggaran dasar sebelumnya.Perubahan 
anggaran dasar setelah koperasi berbentuk badan hukum 
yang sangat tergantung pada seberapa mendasarnya 
perubahan (misalnya perubahan nama, tempat 
kedudukan, wilayah keanggotaan, tujuan, kegiatan 
usaha, dan/atau jangka waktu berdirinya Koperasi 
apabila Anggaran Dasar menetapkan jangka waktu 
tertentu.) maka perubahan yang dihasilkan harus 
mendapat persetujuan dari Menteri. Namun jika 
perubahan selain disebutkan di atas maka cukup 
diberitahukan kepada Menteri dalam jangka waktu 
paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Akta 
Perubahan Anggaran Dasar dibuat. 

Koperasi seperti disebutkan dalam UU 
Perkoperasian sudah sangat jelas mengatur dari akta 
pendirian koperasi, perolehan status badan hukum, 
modal dasar pendirian sampai mengatur mengenai 
perubahan anggaran dasar yang harus mendapat 
persetujuan menteri terlebih dahulu. 

Modal dasar pendirian sebuah koperasi dapat 
diperoleh salah satunya dari hibah, bank dan lembaga 
keuangan lainnya, dan/atau Pemerintah dan Pemerintah 
Daerah. Modal dari Pemerintah ini yang menjadi 
bantuan bagi koperasi di Amerika Serikat, dimana 
koperasi listrik dapat memberikan pelayanan listrik 
untuk pedesaan.  
 
Koperasi di Amerika Serikat[6] 

Di negara Amerika Serikat peran koperasi 
dalam pembangkit listrik sangat besar , koperasi 
membangun infrastruktur dan meningkatkan pelayanan 
listrik pedesaan. Pengatur Listrik Pedesaan (disebut 
Rural Electrification Administration-REA) diciptakan 
pada tahun 1935, dan Kongres meloloskan Undang-
Undang Listrik Pedesaan setahun kemudian. Pada tahun 
1937, REA merancang Undang-Undang Electric 
Koperasi Perusahaan, model hukum negara untuk 
pembentukan dan pengoperasian koperasi listrik 
pedesaan. Koperasi listrik pedesaan merupakan utilitas 
milik konsumen yang didirikan untuk menyediakan 
listrik yang dapat diandalkan dan terjangkau oleh daya 
beli listrik dengan harga grosir dan memberikan 
langsung ke konsumen. Koperasi distribusi ini terutama 
terletak di daerah pedesaan di mana laba atas investasi 
infrastruktur yang mahal tidak cukup tinggi untuk 
menarik utilitas milik investor.Meskipun koperasi listrik 
tidak penyedia dominan listrik nasional, mereka adalah 
penyedia utama di sebagian besar daerah pedesaan 
negara itu.  

Sejak komitmen awal pemerintah Federal 
untuk kepemilikan koperasi, koperasi listrik pedesaan 
telah memiliki dukungan pemerintah yang kuat melalui 
program pinjaman, dan melalui program preferensi 
power supply. Pinjaman dan bantuan teknis yang 
diberikan momentum utama untuk pembentukan 
koperasi pedesaan listrik.  
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Koperasi listrik didirikan berdasarkan undang-
undang negara. Mereka dianggap perusahaan nirlaba 
dan diberikan status bebas pajak federal, pendapatan 
tahunan mereka berasal dari anggota. 

Setiap koperasi listrik pelanggan pedesaan 
adalah anggota-pemilik, dan keanggotaan adalah 
kebutuhan semua pelanggan. Karena sebagian besar 
beroperasi sebagai monopoli, konsumen harus menjadi 
anggota koperasi jika mereka ingin membeli listrik. 
Anggota diharuskan untuk membeli semua tenaga listrik 
untuk lokasi yang ditentukan dari koperasi. Namun, 
dalam beberapa kasus juga menjual listrik ke non-
anggota. Anggota memilih dewan direksi dari kalangan 
keanggotaan atas dasar satu-anggota/satu suara. [6] 

Dalam regulasi yang dikeluarkan oleh Badan 
Pengawas Amerika Serikat (US-NRC) juga disebutkan 
bahwa  koperasi dapat termasuk sebagai satu entitas 
yang memproduksi atau mendistribusikan listrik[7]. 
Oleh US-NRC peran besarnya telah diakui dalam 
perannya sebagai suatu komponen penting dalam 
pendistribusian listrik. 

Seperti koperasi lainnya, mereka berusaha 
untuk beroperasi pada biaya rendah. Pengumpulan 
modal untuk mendukung operasi mereka, karena 
anggota adalah pemilik koperasi, ketika koperasi 
memiliki laba bersih (yaitu, pendapatan melebihi 
pengeluaran), atau margin mereka dikembalikan ke 
anggota pemilik berdasarkan patronase. 

Peranan koperasi di Amerika Serikat  dapat 
menjadi gambaran ke depannya bagi koperasi 
Indonesia, bahwa koperasi di Amerika Serikat dapat 
berperan pesat terhadap pelayanan listrik walaupun 
hanya lingkup kecil yaitu pedesaan namun koperasi 
dirasa mampu berperan itu, terlebih dengan dukungan 
dari pemerintah yang kuat, termasuk dukungan dalam 
segi pendanaan. 

Dalam kegiatan yang dilakukan koperasi 
seperti disebut dalam UU Ketenaganukliran, tentunya 
koperasi yang berbadan hukum yang sudah melampaui 
persyaratan izin (administratif, teknis, dan finansial) 
sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan 
Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perizinan 
Instalasi Nuklir dan Pemanfaatan  Bahan Nuklir, 
persyaratan yang tidak mudah itu harus dipenuhi oleh 
koperasi. [3] 

Pada saat ini di Indonesia Koperasi yang 
berbadan hukum yang dirasa sanggup memenuhi 
persyaratan tersebut di atas belum ada, namun untuk 
kedepannya bukanlah tidak mungkin ada Koperasi yang 
sanggup memenuhi syarat tersebut. Koperasi adalah 
badan hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan Anggota 
pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, 
sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari 
tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan 
berkeadilan dengan berlandaskan pada  UUD 1945 
pasal 33 ayat 1 yang berbunyi, “Perekonomian disusun 
sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas 
kekeluargaan”, dan koperasi dapat berperan dalam tata 
perekonomian nasional Indonesia, menempati tempat 
dan posisi yang penting. Koperasi Indonesia memiliki 
dasar konstitusional yang kuat 

 

IV. KESIMPULAN 

Koperasi sebagai bagian yang tidak terpisahkan 
dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis 
dan berkeadilan dalam tata perekonomian nasional 
Indonesia, serta memiliki dasar konstitusional yang 
kuat, yaitu UUD 1945 Pasal 33 ayat 1  koperasi 
diharapkan dapat menempati tempat dan posisi yang 
penting bagi badan pelaksana pemanfaatan 
ketenaganukliran.  

Koperasi dapat di pertimbangkan sebagai pihak 
yang dapat bekerjasama dengan badan pelaksana 
(BATAN) dan salah satunya sebagai badan pelaksana 
Pembangunan, pengoperasian, dan dekomisioning 
Reaktor Daya komersial atau Reaktor Non daya 
komersial dengan dukungan modal dari Pemerintah 
seperti terdapat di Amerika Serikat, atau koperasi 
merupakan salah satu pemegang saham dari kegiatan 
tersebut karena mengingat struktur permodalan yang 
dibutuhkan begitu besarnya, apalagi untuk 
pembangunan reaktor nuklir komersial yang berupa 
pembangkit listrik tenaga nuklir seperti tercantum dalam 
Pasal 13 ayat (4) UU Ketenaganukliran. 

Walaupun pada saat ini di Indonesia koperasi 
yang berbadan hukum yang sanggup memenuhi 
persyaratan, seperti memiliki badan hukum yang sudah 
memenuhi persyaratan izin (administratif, teknis, dan 
finansial) sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) 
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 tentang 
Perizinan Instalasi Nuklir dan Pemanfaatan  Bahan 
Nuklir belum ada, namun untuk kedepannya bukanlah 
tidak mungkin ada, sehingga peluangnya untuk masuk 
dalam perubahan UU Ketenaganukliran dapat tetap 
dimasukkan mengingat manfaatnya yang luas yang akan 
diterima bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. 
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