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Pengawas merupakan salah satu perangkat organisasi koperasi. Personel pengawas dipilih dari dan oleh anggota 

dalam rapat anggota. Tugasnya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi, 

serta membuat laporan tertulis atas hasil pengawasannya.  

Meskipun modal finansial penting, sebagai entitas bisnis, koperasi sejatinya kumpulan orang sehingga menganut 
sistem demokrasi dalam praktik operasionalnya. Selain dalam hal pengisian pengurus dan pengawas yang melalui 
proses pemilihan dalam rapat anggota, demokrasi tecermin pula pada beberapa hal berikut: 

1. segala sesuatu yang akan dikerjakan/dilaksanakan oleh pengurus dan pengawas harus terlebih dahulu 
mendapatkan persetujuan anggota dalam rapat anggota; 

2. segala sesuatu yang akan diberlakukan/diterapkan harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan anggota 
dalam rapat anggota; 

3. segala sesuatu yang telah dikerjakan/dilaksanakan oleh pengurus,  pengawas, dan dewan pengawas syariah 
harus dipertanggungjawabkan kepada anggota dalam rapat anggota. 
 

Contoh riil dari angka 1 antara lain berupa rencana/program kerja pengurus baik jangka panjang (renstra), jangka 

menengah, maupun tahunan, rencana kerja pengawas, anggaran pendapatan dan belanja koperasi (APBK). Contoh 

riil dari angka 2 yaitu bunga simpanan dan pinjaman, pagu pinjaman, syarat pinjaman, jangka waktu pinjaman, biaya-

biaya pinjaman, denda, kebijakan, dan sebagainya. Sedangkan contoh dari angka 3 yaitu penyusunan dan 

penyampaian laporan pertanggungjawaban (LPj) pengurus, pengawas, dan dewan pengawas syariah. 

Apabila yang dilaksanakan pengurus di luar rencana/program yang telah disahkan rapat anggota, hal itu dapat 

dikatakan inkonstitusional (tidak absah). Pengawas berwenang meminta keterangan kepada pengurus dan dapat 

dijadikan temuan. Anggota dalam rapat anggota pun dapat menanyakannya kepada pengurus. Bila langkah dan 

tindakan inkonstitusional tersebut dapat membahayakan koperasi, rapat anggota dapat menyampaikan mosi tidak 

percaya. Bila hal Itu (mosi tidak percaya) terjadi, berarti perlu ada penggantian sebagian atau seluruh pengurus. 

Setelah tahun buku berakhir, pengawas wajib membuat LPj hasil pengawasan yang telah dijalankan selama satu tahun 

untuk disampaikan dalam rapat anggota. Sejauh ini belum ada standar bentuk LPj pengawas atas hasil 

pengawasannya. Masih banyak pengawas yang bingung dalam membuat LPj. Hal itu terlihat pada LPj yang disusun 

dan disampaikan pengawas dalam RAT. Ada yang cukup panjang dan memadai substansinya, namun ada yang hanya 

pendek sekali (satu halaman) dan tentu ini kurang memadai isinya. 

Pada pokoknya, isi LPj pengawas mencakup semua aspek, baik kelembagaan, organisasi dan manajemen, usaha, 

permodalan dan keuangan, pelayanan, dan manfaat koperasi. Isi LPj yang cukup memadai akan memberikan 

informasi yang cukup pula kepada para anggota dari sudut pandang pengawas. Sebaliknya, LPj yang hanya berisikan 

sedikit informasi, barangkali kurang memberikan gambaran yang lengkap atas kondisi dan perkembangan koperasi. 

Capaian kinerja dan kondisi koperasi semestinya sama apabila data dan informasi yang dijadikan pijakan dan rujukan 

untuk menilainya sama. 

Pengawas dalam pelaksanaan tugas mengawasi dan memeriksa koperasi harus merujuk kepada peraturan 

perundang-undangan, anggaran dasar (AD), anggaran rumah tangga (ART), peraturan khusus (persus), rencana kerja 

pengurus, APBK, kaidah-kaidah manajemen/keuangan, dan lain-lain. Pengawas bertugas menyandingkan dan 

membandingkan praktik dan hasil yang dicapai pihak manajemen (pengurus) koperasi dalam satu tahun buku yang 

berupa data dan informasi yang riil dengan rujukan-rujukan tersebut. 

LPj harus disampaikan sendiri oleh pengawas dalam RAT. Tidak dibenarkan apabila penyampaian LPj dalam RAT 

oleh orang lain berstatus bukan pengawas. Buku LPj Pengawas harus sudah diterima anggota paling lambat 7 

(tujuh) hari sebelum tanggal berlangsung RAT sehingga dapat dipelajari terlebih dulu. 

Simpulan dari LPj pengawas adalah: 
a. apakah praktik berkoperasinya telah mematuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

perkoperasian dan peraturan lainnya yang terkait; 
b. apakah capaian kinerja koperasi telah sesuai dengan rencana/target yang telah ditetapkan dan memenuhi standar 

kaidah-kaidah manajemen, misalnya dalam hal likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, dan sebagainya. 
c. apakah koperasi telah memberikan manfaat yang banyak bagi para anggotanya; 
d. apakah keunggulan kompetitif koperasi sebagai dasar untuk berkembang secara berkelanjutan. 
 
Berikut ini contoh bentuk LPj pengawas koperasi. Pengawas boleh mengembangkan dan memperkaya substansi LPj. 
Substansi LPj sedapat mungkin lengkap, akurat, akuntabel, mudah dibaca, dan dipahami oleh anggota dan pihak-
pihak lain yang berkepentingan. Bentuk LPj Pengawas sudah dituangkan dalam Surat Edaran (SE) Kepala Dinas 
Koperasi UKM Kota Salatiga. Pengawas gerakan koperasi di Salatiga wajib mengacu kepada SE itu dalam menyusun 
LPj.  

 



Substansi dan Sistematika Laporan Pertanggungjawaban Pengawas dalam RAT Koperasi 
 

1. Pendahuluan 

Berisi narasi antara lain mengenai: 

a. arti penting pengawasan internal koperasi; 

b. arti penting pelaporan pertanggungjawaban hasil pengawasan yang telah dijalankan pengawas selama satu 

tahun buku yang lalu; 

c. sasaran pengawasan, dan lain-lain. 

 

2. Nama Koperasi    : 

Nomor dan tanggal Badan Hukum : ……………………… 

Perubahan anggaran dasar  : ………………………… 

NPWP    : ada/tidak ada 

Alamat                                                    : Jl. ……………………..…, RT ….. RW ……., Kelurahan ……………… Kec. 

………………………., telp. …………………  ……, e-mail: …………………… 

Salatiga Kode Pos ……….. 

3. Dasar : 

a. UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian 

b. Permenkop dan UKM RI No. 19/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi. 

c. Permenkop dan UKM RI No. 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian. 

d. Anggaran Dasar Koperasi …………………Pasal …….. (lihat AD koperasi masing-masing). 

 

4. Pelaksanaan pengawasan berkala tahun buku 20 ……: 

a. Pengawasan I   : tgl ……..  bulan ………………………….  

b. Pengawasan II  : tgl ……..  bulan ………………………….  

c. Pengawasan III  : tgl ……..  bulan ………………………….  

d. Pengawasan IV (tahunan) : tgl ……..  bulan ………………………….  

 

5. Ruang Lingkup dan Hasil Pengawasan IV (Tahunan/terakhir): 

A. Kelembagaan/Organisasi 

1). Buku administrasi organisasi 
1. Buku daftar anggota 
2. Buku daftar pengurus 
3. Buku daftar pengawas 
4. Buku  notulen rapat pengurus 
5. Buku notulen & keputusan 

Rapat anggota 
6. Buku notulen rapat pengawas 
7. Buku tugas perintah 
8. Buku tamu 
9. Agenda surat masuk 
10. Agenda surat keluar 
11. Buku keputusan rapat pengurus 
12. Buku keputusan rapat 

pengawas 
13. Buku inventaris 
14. Buku anjuran pejabat 
15. Buku simpanan anggota 
16. Buku daftar manajer dan 

karyawan 
17. Buku catatan peristiwa penting. 
18. Buku dharma bakti/sumbangan 

 
: 
: 
: 
: 
 
: 
: 
: 
 
: 
: 
: 
: 
 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
 

 
Ada/tak ada 
Ada/tak ada 
Ada/tak ada 
Ada/tak ada 
 
Ada/tak ada 
Ada/tak ada 
Ada/tak ada 
Ada/tak ada 
Ada/tak ada 
Ada/tak ada 
Ada/tak ada 
 
Ada/tak ada 
Ada/tak ada 
Ada/tak ada 
Ada/tak ada 
Ada/tak ada 
 
Ada/tak ada 
Ada/tak ada 

 
Dikerjakan dg benar/Tidak dikerjakan 
Dikerjakan dg benar/Tidak dikerjakan 
Dikerjakan dg benar/Tidak dikerjakan 
Dikerjakan dg benar/Tidak dikerjakan 
 
Dikerjakan dg benar/Tidak dikerjakan 
Dikerjakan dg benar/Tidak dikerjakan 
Dikerjakan dg benar/Tidak dikerjakan 
Dikerjakan dg benar/Tidak dikerjakan 
Dikerjakan dg benar/Tidak dikerjakan 
Dikerjakan dg benar/Tidak dikerjakan 
Dikerjakan dg benar/Tidak dikerjakan 
 
Dikerjakan dg benar/Tidak dikerjakan 
Dikerjakan dg benar/Tidak dikerjakan 
Dikerjakan dg benar/Tidak dikerjakan 
Dikerjakan dg benar/Tidak dikerjakan 
Dikerjakan dg benar/Tidak dikerjakan 
 
Dikerjakan dg benar/Tidak dikerjakan 
Dikerjakan dg benar/Tidak dikerjakan 

2). Legalitas: 
a. Badan hukum 
b. Izin Usaha Simpan Pinjam 
c. TDP/NIB 
d. SIUP 
e. NPWP 

 
:  
: 
: 
: 
: 

 
Fisik SK 
Fisik SK 
Fisik SK 
Fisik SK 
Fisik Kartu 

 
Ada/tidak ada 
Ada/tidak ada/belum diperpanjang 
Ada/tidak ada 
Ada/tidak ada 
Ada/tidak ada 
 

3). PENGURUS (Periode 20 … - 20….) 
a. Ketua : ………………….. 
b. Sekretaris : ……………. 
c. Bendahara : …………… 
 
Struktur organisasi 
Uraian tugas Pengurus 
Susunan Pengurus yang diketahui 
Dinas 
 
 
 

: 
: 
: 
: 
 
: 
: 
: 
 
 

 
Disiplin Kerja 
Disiplin Kerja 
Disiplin Kerja 

 
tinggi/cukup/rendah 
tinggi/cukup/rendah 
tinggi/cukup/rendah 
 
Ada/tidak ada 
Ada/tidak ada 
Ada/tidak ada 



4). Pengawas (Periode 20 …. – 20…) 
a. Ketua : ………………… 
b. Anggota : ……………… 

Anggota : …………….. 
 
Uraian tugas Pengawas 
Susunan Pengawas yang diketahui 
Dinas 
 

: 
: 
: 
: 
 
: 
: 
 

 
Disiplin Msk Kerja 
Disiplin Msk Kerja 
Disiplin Msk Kerja 

 
Disiplin tinggi/cukup/rendah 
Disiplin tinggi/cukup/rendah 
Disiplin tinggi/cukup/rendah 
 
Ada/tidak ada 
Ada/tidak ada 

5). Manajer : ……………………… 
 
Bersertifikat kompeten 
Uraian tugas 
SK Pengangkatan 
Perjanjian kerja 
Kepesertaan BPJS 
 

: 
 
: 
: 
: 
: 
: 
 

 
 
 
 

Masuk kerja: ………. hari 
Tidak masuk kerja: ……. Hari 
ya/tidak  
Ada/tidak ada 
Ada/tidak ada 
Ada/tidak ada 
Sudah/belum 
 

6). Karyawan 
SK Pengangkatan 
Status 
Kepesertaan BPJS 
Gaji 
 

: 
: 
: 
: 
: 

…… orang  
Ada/tidak ada 
Tetap/Tidak tetap 
Sudah/belum 
Sudah memenuhi UMK/belum UMK 

7). Jumlah Anggota : 
2018: ………………… orang 
2019: ……………….. orang 
 
Calon anggota : ……… orang 
 
 
Pencatatan Anggota dalam Buku 
Daftar Anggota 
 
Pencatatan Keanggotaan 

 
 
: 
 
: 
 
 
: 
 
 
: 

 
 
Naik/turun … % 
 

 
 
Laki-laki : …………. Orang 
Perempuan : ……….. orang 
< 3 bulan : ………… orang 
> 3 bulan : ………… orang 
  
Sudah dicatat : ……………… orang 
Belum dicatat : ………………. orang 
 
Sudah benar seluruhnya/sebagian salah 
(misal ada anggota ber-KTP luar Salatiga, 
padahal koperasi wilayah keanggotaan Kota 
Salatiga) 
 

8). 
 

a. ART UUO USP 
b. SOP/SOM USP 
c. ART Unit Toko 
d. Peraturan khusus: 

1) Persus Kelembagaan 
2) Persus manajemen umum 
3) Persus usaha 
4) Persus permodalan 
5) Persus aset 

 

: 
: 
: 
 
: 
: 
: 
: 
: 
 

Ada/tidak ada 
Ada/tidak ada 
Ada/tidak ada 
 
Ada/tidak ada 
Ada/tidak ada 
Ada/tidak ada 
Ada/tidak ada 
Ada/tidak ada 

 

9). Rapat internal Pengawas  
 
 
Agenda dan hasil rapat pengawas 
 

: 
 
 
: 
 
 
 

……. kali 1. Tgl ……bln ………….20 … 
2. Tgl ……bln ………… 20 … 
3. Tgl ……bln ………….20 …. 
a. ………….. 
b. ……………… 
c. ……………….. 

 
10). Rapat Pengawas dg pengurus 

 
 
 
Agenda dan hasil rapat 

: 
 
 
 
: 

…….. kali 
 

1. Tgl ……bln …….. 20 … 
2. Tgl ……bln ……….20… 
3. Tgl ……bln ……….20… 

 
a. ………….. 
b. ……………… 
c. ……………….. 

 
B. Usaha (disesuaikan dengan jenis koperasi atau banyaknya unit usaha) 

1) Unit Toko 

Jam buka pelayanan : ……… s.d. ……..  

Jumlah karyawan: …… orang 

Uraian tugas karyawan: ada/tidak ada. 

Target omzet penjualan toko (setahun) Rp ………………………………….  

Realisasi omzet penjualan Rp ……………………………… 

Selisih (lebih/kurang) Rp ……………………. (………%) 

Partisipasi anggota bertransaksi: …………… orang 

Perbandingan dengan tahun lalu : naik/sama/turun 

Penyebab …………………………………………………………………………. 



2) Unit simpan pinjam (USP) 

Hari buka pelayanan: …………….. s.d. ………………. 

Jam buka pelayanan: ……………….. 

Jumlah Karyawan: ……. orang 

Pembagian dan uraian tugas: ada/tidak ada 

Target penyaluran pinjaman/pembiayaan Rp ……………………. 

Realisasi  penyaluran pinjaman/pembiayaan Rp ……………………. 

Anggota yang meminjam  : ………….. orang (………… %) 

Selisih (lebih/kurang) Rp ……………………….. (………%) 

Jumlah tabungan/simpanan: Rp ……………… 

Perbandingan dengan tahun buku yang lalu: naik/sama/turun 

Anggota yang menabung : ……….. orang (…………%) 

Penyebab kenaikan/penurunan …………………………………………………… 

Bunga simpanan …… % 

Bunga pinjaman …..   % 

Dasar hukum pengenaan bunga simpanan dan pinjaman: Peraturan Khusus/SK Pengurus 

Kebijakan kolektibilias (kualitas) pinjaman: ada/tidak ada 

Kolektibilitas pinjaman: 

    Lancar   : Rp ………………………. (…….%), ……………… orang 

  Kurang lancar  : Rp ………………………. (…………%), ……….. orang 

  Diragukan  : Rp ………………………. (…………%), …………….. orang 

  Macet   : Rp ………………………… (……….%), ……………… orang 

Agunan/jaminan anggota peminjam : ada lengkap/tidak lengkap (bandingkan dengan datanya) 

 

3) Unit Jasa 

Target omzet penjualan Rp …………………………………. 

Realisasi omzet penjualan Rp ……………………………… 

Selisih (lebih/kurang) Rp ……………………….. (………%) 

Anggota yang bertransaksi jasa: ……….. orang 

Perbandingan dengan tahun lalu: naik/sama/turun 

Penyebab …………………………………………………………………………………………………… 

 

C. Keuangan dan Permodalan 

1. Simpanan pokok di neraca Rp ……………. 

Periksa jumlahnya. Perhitungannya: jumlah anggota (orang) dikalikan besaran simpanan pokok 

sebagaimana tertulis di anggaran dasar  

Adakah selisihnya dengan yang di neraca, berapa bila ada Rp ……………………. 

Penyebab selisih …………………………………………… 

2. Simpanan Wajib (SW) di neraca Rp ……………… 

Kenaikan jumlah SW dibandingkan tahun buku yang lalu Rp …………… (…….%) 

Jumlah anggota yang membayar SW …………. orang (…………%) 

Target angka SW di neraca Rp ……………………, realisasinya Rp ………………… 

Selisih antara target dengan realisasi Rp …………………… (…………%) 

3. Cadangan 

Menyajikan jumlah cadangan tahun n (tahun buku) Rp ……………. 

Bertambah/berkurang dibandingkan tahun buku yang lalu (n-1): Bertambah/berkurang 

Penyebab (bila berkurang uraikan penggunaannya) …………………………………………………… 

Bila bertambah, sudah benarkah angka tambahannya (lihat aturan di anggaran dasar), dengan perhitungan: 

jumlah cadangan tahun (n-2) Rp ……………… ditambah dengan bagian SHU tahun (n-1) Rp ………………. 

= Rp …………… 

Selisih Rp …………………….. 

4. SHU bagian anggota 

Menyajikan SHU bagian anggota berdasarkan jumlah simpanan wajib (Rp …………………), dan 

berdasarkan jumlah transaksi/partisipasi  (Rp ……………………….. ) 

Periksa penerimaan secara individu maupun keseluruhan (berdasarkan AD dan penghitungannya).  

5. Hutang dagang 

Menyajikan jumlah hutang dagang pada akhir tahun buku. Periksa kebenaran jumlah, adminsitrasinya, siapa 

pihak pemberi hutang, prosedur, jatuh tempo pelunasan, dll. 

6. Dana pendidikan 

Menyajikan saldo jumlah dana pendidikan pada akhir tahun buku. 

Perhitungannya:  jumlah dana pendidikan tahun (n-2) Rp ………… ditambah bagian dari SHU tahun (n-1)  

Rp ……………… lalu dikurangi setoran ke Dekopinda (25% dari dana pendidikan) dan dikurangi 

pengeluaran untuk pendidikan perkoperasian Rp …………. Periksa juga prosedur penggunaannya., apa 

sudah sesuai dengan ketentuannya. 

7. Dana sosial (Dansos) 

Menyajikan jumlah saldo dana sosial pada akhir tahun. Perhitungannya: dansos tahun (n-2) Rp …………… 

ditambah bagian SHU tahun (n-1) Rp ……………..lalu dikurangi penggunaannya pada tahun n. 

 

 



8. Dana Pembangunan Daerah Kerja (PDK) 

Menyajikan salldo jumlah PDK pada akhir tahun. Perhitungannya: PDK tahun (n-2) Rp …………………… 

ditambah bagian SHU tahun (n-1) Rp …………… lalu dikurangi penggunaannya pada tahun n Rp……….  

9. Simpanan Sukarela (SSR) 

Menyajikan saldo jumlah SSR pada akhir tahun. Perhitungnnya: SSR tahun (n-1) Rp …….. ditambah SSR 

tahun n Rp ………. lalu dikurangi penarikan simpanan tahun n Rp ……… (periksa kebenarannya, perubahan 

yang terjadi, sudah benarkah prosedurnya, dll.). 

Jumlah anggota penyimpan ………. orang (…….%), meningkat/turun dibanding tahun lalu. 

10. Simpanan berjangka 

Menyajikan saldo jumlah simpanan berjangka pada akhir tahun buku. Perhitungannya: simpanan berjangka 

tahun (n-1) ditambah penerimaan pada tahun n, lalu dikurangi penarikan pada tahun n (periksa kebenarannya, 

perubahan angkanya, prosedurnya, dll.). Berapa orang jumlah penyimpan, meningkat/turun dibanding tahun 

lalu, sudah benarkah prosedur pengeluaran dan penambahannya, dll. 

11. Biaya yang masih dibayar 

Menyajikan jumlah biaya yang belum dibayar pada akhir tahun. Periksa kebenaran jumlah, prosedur, pihak 

yang berhak menerima pembayaran biaya, dll. 

12. Hutang bank/lainnya 

Menyajikan jumlah hutang pada akhir tahun terhadap lembaga keuangan , bertambah/berkurang dibandingkan 

tahun lalu (periksa penambahan ataupun pengurangannya). 

Perhitungannya, bila bertambah, dari mana dan berapa, apakah sudah ada di rencana kerja pengurus yang 

disahkan rapat anggota; 

Periksa penggunaan dana hutang tersebut, apakah sudah sesuai  dengan prosedurnya di SOP.  

Bila jumlah hutang berkurang/bertambah, apakah sudah benar jumlahnya, dibayar dari pos-pos apa. 

13. Kas 

Menyajikan jumlah kas pada akhir tahun. Periksa kebenaran jumlahnya (penambahan dan pengurangannya, 

adakah selisih antara jumlah di neraca dengan fisik kas). Periksa arus kas masuk, dari mana saja asalnya, 

dan periksa keluarnya, ke mana saja, bandingkan kesesuaian dengan prosedur dan mekanismenya, dll. 

14. Bank 

Menyajikan jumlah dana koperasi di bank pada akhir tahun. 

Perhitungannya: saldo awal ditambah pemasukan dana lalu dikurangi penarikan dana selama satu tahun. 

Periksa kebenaran jumlah, prosedur, dan penggunaannya.  

15. Piutang 

Menyajikan sisa piutang koperasi pada akhir tahun. Periksa kebenaran pencatatan atau 

pengadministrasiannya, angka penambahan/pengurangannya, siapa saja yang meminjam, jumlahnya, 

dukungan agunan/jaminan, perjanjian, status keanggotaan peminjam, kesesuaian dengan plafon dan 

prosedur, dll.). 

16. Penyisihan penghapusan piutang tak tertagih (PPTT) 

Menyajikan jumlah PPTT akhir tahun. Periksa kebijakan mekanisme penyediaan dana PPTT, kebenaran angka 

penambahan/pengurangannya, prosedur pengeluaran, dll. 

17. Persediaan barang dagangan 

Menyajikan persediaan barang dagangan pada akhir tahun. 

Periksa kebenaran penghitungan persediaan akhir barang, pembelian, penjualan, persediaan awal, kondisi 

barang, dll. 

18. Investasi 

Menyajikan jumlah investasi sampai dengan akhir tahun. Periksa kebenaran penghitungan dan jumlahnya. 

19. Aset tetap 

Menyajikan nilai inventaris pada akhir tahun, periksa kebenaran dan kesesuaian dokumen bukti kepemilikan, 

penyusutan, nilai buku, nilai beli, keberadaan fisik barang (benar ada/tidak) , dan kondisinya, dll. 

Penambahan/pengurangan aset tetap, bila bertambah, sebut apa penambahan, prosedur dan nilai 

penambahannya, kesesuaian dengan rencana kerja pengurus, dll. Demikian juga bila berkurang. 

20. Dan lain-lain akun di neraca. 

 

D. Pendapatan 

a. Target pendapatan dalam APBK Rp ………………. 

b. Realisasi pendapatan Rp ……………… 

c. Selisih (lebih/kurang) realisasi dari target Rp ………………. 

d. Faktor penyebab ……………………………………… 

 

E. Biaya 

a. Perkiraan biaya di APBK Rp …………………… 

b. Realisasi biaya Rp ………………. 

c. Selisih realisasi dari target Rp ……………….  

d. Faktor penyebab ………………… 

 

F. SHU 

a. Target di APBK Rp …………….  

b. Realisasinya Rp ……………….. 

c. Selisih realisasi dibandingkan target Rp ………………….. 

d. SHU dibandingkan tahun buku yang lalu: naik/sama/turun 



e. Faktor penyebab ………………….. 

f. Pembagian SHU bagian anggota tahun buku yang lalu: semua sudah dibagi kepada anggota/sebagian belum 

dibagi (periksa kebenaran dan administrasinya). 

 

G. Rasio Keuangan 

a. Likuiditas  : ………. %, bagus/tidak bagus 

b. Solvabilitas  : ………. %, bagus/tidak bagus  

c. Rentabilitas  : ………... %, bagus/tidak bagus 

d. Efisiensi   : ……… %, bagus/tidak bagus 

e. Kualitas aktiva produktif : ……… %, bagus/tidak bagus 

f. Rasio modal sendiri : ………. %, bagus/tidak bagus 

g. Rasio kecukupan modal sendiri, dll.  : …………. %, bagus/tidak bagus 

 

H. Laporan keuangan dsusunt sudah sesuai dengan ketentuan (SAK ETAP) : sudah/belum 

 

I. Laporan keuangan sudah diaudit eksternal (akuntan publik)  : sudah/belum 

 

J. Pelaksanaan Rencana Kerja pengurus : sudah seluruhnya/sudah sebagian besar/sudah sebagaian kecil saja. 

 

K. Kontribusi (kemanfaatan) koperasi dalam promosi ekonomi (peningkatan kesejahteraan) anggota: 

tinggi/sedang/rendah 

 

L. Pengawasan/Pemeriksaan Berkala dan Tahunan 

1. Rekapitulasi temuan hasil pengawasan/pemeriksaan I, II, III,  

a) …………….. 

b) ……………. 

c) ………………… 

d) ………………….. 

 

2. Rekomendasi/saran Pengawas atas temuan hasil pengawasan/pemeriksaan I, II, III: 

a) …………….. 

b) ……………. 

c) ………………… 

d) ………………….. 

 

3. Tanggapan Pengurus atas Temuan Hasil Pengawasan/Pemeriksaan I, II, III: 

a) .………………………….. 

b) ……………………………. 

c) ………………………………. 

 

4. Tindak lanjut pengurus atas rekomendasi/saran I, II, III Pengawas: 

a) .………………… 

b) …………………. 

c) ……………………. 

d) ……………………………… 

 

M. Simpulan (Uraian singkat hasil pengawasan selama satu tahun) 

1. ……………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………… 

3. ……………………………………………………………….. 

4. ……………………………………………………………….. 

 

N. Saran/Rekomendasi Akhir: 

1. ...……………. 

2. …………………. 

3. …………………. 

4. …………………….. 

 

O. Penutup 

 
Salatiga, ………… ……….…. 20 ……. 
Pengawas Koperasi ………………….. 

 
Ketua 

 
 

……………. 

Anggota 
 
 

………………….. 

Anggota 
 
 

……………………. 

 


