
LAPORAN PENGURUS KOPERASI 
PARASENA SEJAHTERA BERSAMA 

PADA E-RAT TB.2019

Jakarta,     April 2020



 Bidang Organisasi & SDM

 Bidang Usaha

 Bidang Permodalan

 Bidang Administrasi Koperasi & Perpajakan

 Bidang Monitoring dan evaluasi

 Ketua : Jarot & Zainal

 Set : Cuk & Erwin

 Bendahara : Arman

 Manager : Aryanto (toko) ; Arman (Finance); 

Chaeruman (jasa); M Rizal (IT)
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BIDANG 

ORGANISASI

8 PENGURUS

3 MANAGER

142 ANGGOTA

3 BADAN 
PENGAWAS

BIDANG 

USAHA

- TOKO ONLINE

-FINANCE

-JASA

BIDANG 
KEUANGAN

AKTIVA/PASIVA 

Rp. 960JT

TERDIRI :

-EKUITAS MODAL 
Rp. 559 JUTA

-PASIVA LANCAR 
Rp.  401 JUTA

BIDANG 
ADMIN

-SIUP

-IJIN 
SP/FINANCE

-NOMOR 
INDUK USAHA

-NIK

NOTE : 

- Pelatihan manajemen koperasi terlaksana satu kali diwakili bp. Rizal di Bogor.

- Pelatihan pengawas tidak terlaksana karena dilaksanakan pada hari dinas……  

SISINFO KEMENTERIAN UMKM



PLANNING

ORGANIZING

ACTUATINGCONTROLLING

INISIATIF BARU

Kebijakan inisiatif baru:

- Minimal resiko

- Non APBN

- Dukung anggota/ keluarga

Permasalahan:

- Peluang usaha tidak diambil

krn minimnya kendali resiko, 

diperlukan org yg bisa full 

time. (Bid.resources, tambak, 

billing)

- Peluang dana pinjaman

belum diambil krn inisiatif

baru belum layak

dijalankan(Hospital, 

Universitas)

- Penggunaan dana utk

dasawarsa jadi pertimbangan

utk inisiatif baru













 Merintis unit finance/pinjaman ke anggota dengan ketentuan-syarat
berlaku (jaminan asset, peruntukkan pendidikan anggota/keluarga)
dengan alokasi Rp. 50 juta setahun

 Menjalankan peluang usaha jasa dengan sharing budget maksimal
50% modal sendiri = Rp. 250.000.000,-, dengan ketentuan dan syarat
kontrak/MOU ada Para96 yang ikut tgjawab resiko selain pengurus.

(Tawaran bidang ketahanan pangansupply pakan ternak sapi)

 Menghabiskan persediaan kaos AFR 2018 dan e-toll untuk mengurangi
beban persediaan

 Peluang meningkatkan toko online dengan produk para96/keluarga
 konveksi sesuai order/pesan di awal. 

 Pengembalian simpanan almarhum Fitri maswira

 Simpanan AFR 148 juta + 229 juta= Rp. 378 juta (terlaksana)

 SHU 57% bagian anggota 18,7+23,8 =Rp. 42,5juta

 SHU 20% masuk cadangan modal 5+6= Rp. 11 juta





Kesimpulan

 Pengurus telah berusaha semaksimal mungkin untuk mengelola asset
dengan kinerja koperasi terlihat dalam laporan, dengan keterbatasan
yang ada baik jarak/domisili, waktu dinas dan bang nasional.

 Terimakasih atas partisipasi anggota sangat baik dengan pembayaran
iuran tepat waktu dan jumlah dengan dibantu koordinator tiap korps.

Penutup

 Demikian laporan pengurus untuk dapat memberikan gambaran
sebagai pertimbangan untuk rekomendasi opini LK dapat diterima dan
disyahkan, serta rencana kerja bisa dilaksanakan oleh pengurus periode
tahun 2020.


