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TATA TERTIB RAPAT ANGGOTA TAHUNAN 
KOPERASI PARASENA SEJAHTERA BERSAMA TAHUN 2019 

MENGGUNAKAN MEDIA ELEKTRONIK 
 
 
Pendahuluan. 
 
1. Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Parasena Sejahtera Bersama merupakan 
alat kelembagaan koperasi tertinggi sesuai amanat pasal 32 anggaran dasar koperasi yang 
disyahkan dengan akta pendirian nomor 7 oleh notaris pada tanggal 3 Agustus 2018.  RAT 
diselenggarakan untuk membahas pertanggungjawaban pengurus koperasi selama satu 
tahun buku kepada anggota koperasi dan rencana koperasi tahun berikutnya. 
 
2. Koperasi Parasena SB memiliki 144 anggota saat pendirian dengan sebaran domisili  
di seluruh wilayah NKRI, mekanisme rapat dengan media menjadi sarana yang penting 
dalam koperasi.  Melihat penting dan nilai strategis partisipasi anggota koperasi dalam RAT 
dihadapkan dengan sebaran anggota diberbagai wilayah dan himbauan pemerintah stay at 
home dan physical distancing dalam rangka pencegahan penyebaran covid-19, maka 
mekanisme RAT menggunakan media elektronik  menjadi jawaban pelaksanaan RAT yang, 
efektif, efisien, akuntabel, dan transparan menggunakan media social serta bisa 
mengakomodir anggota diluar kota Jakarta atau dengan mobilitas tinggi.   
 
3. Tata cara RAT Koperasi Parasena SB disusun guna mengatur mekanisme 
pelaksanaan RAT menggunakan media elektronik dan ketentuan yang harus dipatuhi, 
dengan mengedepankan penyampaian aspirasi anggota, transparansi dan akuntabilitas 
baik dalam pelaporan maupun dalam tata kelola koperasi. 
 
Maksud dan Tujuan 
 
4. Maksud.  Maksud dari pembuatan tata cara Rapat Anggota Tahunan Koperasi 
Parasena Sejahtera Bersama Tahun 2018 menggunakan media elektronik adalah untuk 
memberikan gambaran tentang pelaksanaan RAT sebagai bentuk pertanggungjawaban 
pengurus koperasi, hak dan kewajiban anggota dan tata cara pengambilan keputusan.  
 
5. Tujuan.  Adapun tujuannya adalah memberikan masukan bagi Ketua Paguyuban 
Parasena dan seluruh anggota dalam menentukan kebijakan dan langkah langkah bersama 
selanjutnya guna terselenggaranya RAT sesuai ketentuan guna terus memajukan koperasi. 
  
Ruang Lingkup dan Tata Urut 
 
6. Penyusunan naskah ini terbatas pada tata cara RAT Koperasi Parasena SB tahun 
2019 menggunakan media elektronik, dengan tata urut sebagai berikut: 
 

a. Pendahuluan 
 

b. Dasar 
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c. Arti Penting e-RAT 
 

d. Mekanisme dan Tata Cara RAT Secara On-Line  
 

e. Kesimpulan dan Saran 
 

f. Penutup 
 
 

Dasar 
 
7. Peraturan Menteri Koperasi UKM No.19/Per/M.KUKM/IX/2015 pasal 16 tanggal 28 
September 2015 tentang tentang penyelenggaraan rapat anggota tahunan koperasi melalui 
media elektronik.  
 
8. Akta Notaris Nomor 7 tanggal 3 Agustus 2018 tentang Pendirian dan Anggaran 
Dasar Koperasi Parasena Sejahtera Bersama. 

 
 
Pentingnya e-RAT  
 
9. RAT koperasi menggunakan media elektronik secara on-line sangat penting karena: 

 
a. Memudahkan penyelenggaraan, tepat waktu, murah, cepat, dan akuntabilitas 
para pengurus koperasi dalam melaksanakan RAT bisa tetap dijaga serta 
mengurangi penggunaan kertas. 
 
b. Melibatkan langsung peran serta seluruh anggota dalam kedudukannya 
sebagai pemilik Badan Hukum untuk berpartisipasi di dalam RAT.  
 
 

Mekanisme Dan Tata Cara RAT Secara On-line 
 
10. Mekanisme RAT secara on-line adalah sebagai berikut: 
 

a. Panitia sebagai penyelenggara memiliki tugas dan fungsi serta tanggung 
jawab untuk melaksanakan RAT koperasi dan melayani dialog interaktif, juga 
melaporkan hasilnya kepada seluruh anggota. 
 
b. Informasi tentang rencana, mekanisme dan tata tertib pelaksanaan RAT on-
line dipublikasikan melalui situs koperasi dan media lainnya. 

 

c. Undangan untuk menghadiri RAT disampaikan dengan beberapa cara seperti, 
surat undangan tertulis, email, jasa pengiriman, sosial media. 
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d. Secara teknis RAT On-line:  
 
1) Anggota memiliki kode akses yang sifatnya khusus dan rahasia.  
 
2) Materi laporan pertanggungjawaban pengurus, pengawas, dan lainnya 
yang dibahas dalam RAT dapat diakses seluruh anggota di whatapp grup 
Parasena dan website.  

 
3) Mempersiapkan fitur pendukung bagi anggota agar dapat memberi 
masukan, tanggapan, persetujuan atau penolakan pada musyawarah untuk 
mufakat atau voting rapat anggota melalui Whatapps Grup Parasena dan 
google form. 
 

e. Pengambilan keputusan diserahkan kepada Notaris apabila diperlukan, yang 
akan melegitimasi berita acara yang diambil dalam RAT berupa notulen rapat dan 
rancangan Anggaran Rumah Tangga. 
 

11. Tata Cara RAT secara on-line adalah sebagai berikut: 
 

a. Kewajiban dan hak anggota koperasi untuk 
 

-  Membaca, memhami dan menjalankan ketentuan tata tertib RAT 2019 
 
-  Menyetujui kuorum dan pengambilan keputusan dg musyawarah  
  mufakat. 
 
-  Memberikan tanggapan dan pendapat sesuai materi yang dibahas  
dengan whatsapp Grup Parasena atau mengakses website 
www.96parasena-aau.org  
 

 
  Khusus akses website diatur sebagai berikut: 
 

1) Kode akses USERNAME menggunakan NRP  
 
2) Password gunakan tanggal lahir DDMMYY.   
 
3) Adapun kode DD= tanggal lahir; MM=bulan lahir; YY=tahun lahir 2 digit 
terakhir).   

 
(PROSEDUR MASUK KE WEBSITE DAN HALAMAN E-RAT PERIKSA 
LAMPIRAN) 
 
b. Pengurus berhak dan berkewajiban melaporkan kegiatan usaha, 
perkembangan organisasi, dan laporan keuangan sesuai aturan perkoperasian. 
 

http://www.96parasena-aau.org/
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c. Pengurus wajib menyampaikan rencana kerja dan anggaran/belanja tahun 
berikutnya dan jangka 1 tahun kedepan sesuai kebijakan Paguyuban Parasena. 
 
d. Undangan pemberitahuan disampaikan 2 hari sebelum RAT melalui Whats 
App Grup Parasena dan media lain yang diperlukan untuk menjangkau seluruh 
anggota. 
 
e. Publikasi laporan pengurus dan pengawas mulai hari (H-2).  Cadangan 
pelaksanaan RAT apabila diperlukan rapat lanjutan akan dilaksanakan pada tanggal 
H+7. 
 
g. Pada (H+3) notulen mempublikasikan hasil keputusan kepada seluruh 
anggota di situs dan media lainnya atau maksimal 3 hari setelah RAT 
 
h. Keputusan diambil secara musyawarah mufaka atau voting suara terbanyak, 
menggunakan aplikasi vote yang akan disiapkan. 
 
i. Jumlah kehadiran dihitung dari jumlah anggota dalam Whatss App Grup atau 
anggota yang LOGIN website.   
 
j. Kuorum minimal 50 % jumlah anggota berpartisipasi.  Apabila belum tercapai 
kuorum atau deadlock pembahasan materi akan dilaksanakan perpanjangan RAT 
hari berikutnya (H+1) atau RAT ulangan  1 minggu kemudian (H+7). 
 
j. Aspirasi diskusi interaktif diresume menjadi notulen rapat. 
 
k. Anggota berhak menerima kesimpulan rapat maksimal pada (H+3) dan 
diberikan waktu 5 hari sampai dengan (H+8) untuk memberikan complain/keberatan 
setelah hasil rapat dipublikasikan, setelah itu dapat didaftarkan kepada notaris bila 
diperlukan untuk keabsahannya. 
 

 
Kesimpulan dan Saran 
 
12. Kesimpulan.  Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa RAT dapat 
dilaksanakan dengan menggunakan media elektronik bila didukung tata tertib yang 
memadai.  Tata acara RAT secara on-line harus dipatuhi untuk menjaga kelancaran acara 
dan dapat memenuhi ketentuan kuorum serta pengambilan keputusan tanggapan terhadap 
laporan pertanggungjawaban pengurus, badan pengawas dan rencana kerja serta 
anggaran tahun 2020 Koperasi Parasena Sejahtera Bersama. 
 
13. Saran.  Guna mendapatkan kualitas hasil rapat yang baik sangat diharapkan 
partisipasi aktif dari seluruh anggota koperasi selama RAT berlangsung dengan dilandasi 
motivasi positif untuk kemajuan koperasi dan kesejahteraan seluruh anggota dan apabila 
memungkinkan dilaksanakan secara teleconference di beberapa kota antara lain wilayah 
Jakarta, Bandung, Yogya, Malang, Madiun dan Makasar serta daerah lainnya. 
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Penutup 
 
14. Demikian tata tertib rapat anggota tahunan Koperasi Parasena Sejahtera Bersama  
menggunakan media elektronik disusun untuk dapat menjadi acuan sekaligus menjadi tata 
kelola guna kelancaran dalam pelaksanaan RAT tahun 2019. 

 
Jakarta,       April 2020 

 
Ketua Panitia 

 
 
 
 

Jarot Sudarwanto 


