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Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, 
 
Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT dimana pada hari ini Alhamdulillah kita masih 
diberi nikmat terutama nikmat sehat sehingga bisa hadir dan mengikuti Rapat Anggota 
Tahunan (RAT) tahun buku 2020 ini. Salawat dan salam kepada junjungan kita nabi 
Muhammdad SAW yang merupakan panutan bagi kita semua. 
 
Bapak-bapak, ibu-ibu dan rekan-rekan Perwakilan Anggota, Kuasa Anggota, Pengurus, 
Pengawas KOPKARCI yang saya hormati. 

 
Selamat datang kami ucapkan kepada semua peserta Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun 
buku 2020, semoga RAT kita ini dapat berjalan dengan baik dan mendapatkan ridha dari 
Allah SWT. Berbeda dengan RAT tahun-tahun sebelumnya, dikarenakan masih dalam masa 
pandemic Covid-19, RAT tahun 2021 ini kita laksanakan secara virtual dimana Perwakilan dan 
Kuasa Anggota menghadiri RAT dari tempat atau lokasi masing-masing. 
 
Sesuai dengan amanat pada Anggaran Dasar Koperasi Karyawan Carrefour Indonesia 
(KOPKARCI), Pengurus berkewajiban untuk melaksanakan RAT paling lambat pada bulan 
ketiga setelah berakhirnya tahun buku. Pada RAT tersebut Pengurus memiliki kewajiban untuk 
menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban atas pelaksanaan tugas untuk satu tahun 
terkahir dimana telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. 
 
Karena pelaksanaan RAT tahun 2021 ini dilaksanakan secara virtual maka pelaksanaan RAT 
dapat dilaksanakan lebih awal di bulan Februari 2021 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya 
yang dilaksanakan bulan Maret. 
 
Alhamdulillah berkat rahmat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, hari ini kita akan melaksanakan 
RAT tahun buku 2020 secara virtual. 
 
 
I. PENDAHULUAN dan KEORGANISASIAN 

 
Berdasarkan hasil Rapat Anggota Tahunan (RAT) pada bulan Maret 2017, telah terpilih 
Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas KOPKARCI. Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas 
telah menyusun struktur Pengurus dan Pengawas sesuai kebutuhan organisasi. 
Adapun kepengurusan lengkap KOPKARCI masa tugas 2017 s/d 2022 adalah sebagai 
berikut : 
 
PENGURUS 
 Ketua   : Abriyaldi 
 Sekretaris  : Baiq Farida Hermanti 
 Bendahara  : Hani Diah Parwita 
 
PENGAWAS 
 Ketua   : Umar Badarudin Latif 
 Anggota 1  : I Nyoman Parta Tanaya 
 Anggota 2  : Aryo Wijaya 
 

 



 

4 
 

II. KEANGGOTAAN 
 
Bapak / ibu dan rekan peserta RAT yang kami hormati.  
Total jumlah anggota aktif KOPKARCI per 31 Desember 2020 adalah 4.563 orang. Jumlah 
tersebut turun (bersih) sebanyak 886 orang dibandingkan 31 Desember 2019 yang 
berjumlah 5.449 orang. Penurunan disebabkan antara lain adanya restrukturisasi 
perusahaan terutama karena kondisi pandemic dan sebagian lagi anggota yang 
mengundurkan diri dari KOPKARCI dengan maksud mengurangi potongan gaji setiap 
bulannya. 
 
Sesuai dengan Anggaran Dasar bahwa Anggota KOPKARCI adalah karyawan Trans Retail 
Group yang berstatus sebagai karyawan tetap perusahaan dan anggota luar biasa.  
 
Perkembangan jumlah anggota untuk 3 tahun terakhir berdasarkan level adalah sebagai 
berikut : 
 

 
 
Dengan 4.563 orang anggota, total simpanan yang telah terkumpul adalah sebesar Rp. 
39.295.449.182. Jumlah simpanan anggota dalam 3 tahun terakhir adalah sebagai berikut: 

 

 
 

 
Jumlah simpanan per 31 Desember 2020 naik sebesar 1,63% dibandingkan simpanan per 
31 Desember 2019. 
 
 

III. KEGIATAN USAHA 
 
Jenis dan perkembangan masing-masing usaha dapat kami sampaikan sebagai berikut : 
 
1. KOPKARCI  

Bidang-bidang usaha KOPKARCI : 
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a. Usaha Pembiayaan / Pinjaman 
Berikut kami sampaikan jumlah dana yang disalurkan untuk setiap jenis 
pembiayaan, yaitu sebagai berikut: 

 
a.1. Pinjaman Tunai.  
Adalah pinjaman yang disalurkan kepada Anggota dengan limit tertentu tanpa 
dikenakan imbalan/margin/fee. Anggota hanya dikenakan biaya administrasi 
sebesar 2%. Jumlah Pinjaman Tunai yang disalurkan pada tahun 2020 adalah Rp. 
7.320.405.461. Pada tahun 2020 ini, fasilitas Pinjaman Tunai telah diterima oleh 1.491 
orang Anggota. 
 
a.2.  Pinjaman Pembiayaan.  
Adalah pinjaman yang disalurkan untuk pembelian barang dan jasa. Untuk 
pembiayaan ini Anggota dikenakan fee setara dengan 8%/tahun. Jumlah 
Pinjaman Pembiayaan yang disalurkan pada tahun 2020 adalah sebesar Rp. 
12.630.230.638 yang diterima oleh 1.041 orang Anggota. 
 
a.3. Pembiayaan pembelian kendaraan bermotor roda dua.  
Pada tahun 2020 telah disalurkan untuk pembiayaan pembelian sepeda motor 
sebesar Rp. 2.268.523.500. Penerima pembiayaan ini adalah 87 orang Anggota. 

 
a.4. Pembiayaan pembelian kendaraan bermotor roda empat.  
Pembiayaan pembelian mobil pada tahun 2020 adalah sebesar Rp. 318.900.000 
yang diterima oleh 2 orang Anggota.  
 
a.5. Pembiayaan Pembelian Rumah.  
Pada tahun 2020, tidak ada pembiayaan pembelian rumah yang disalurkan oleh 
KOPKARCI kepada Anggota. 

 
Total dana pembiayaan yang telah disalurkan pada tahun 2020 adalah Rp. 
22.538.059.599 untuk 2.261 permohonan.  Semua pembiayaan tersebut dibiayai 
dengan modal internal KOPKARCI. 
 
Jumlah pinjaman yang telah disalurkan kepada anggota dalam 3 tahun terakhir 
adalah sebagai berikut : 
 

 
 

Dapat disampaikan juga, bahwa mulai bulan April 2020 seiring dengan kebijakan 
Unpaid Leave (UL) dari perusahaan, KOPKARCI telah memberikan fasilitas keringan 
bagi Anggota yang menjalani UL berupa penundaan pembayaran angsuran 
pinjaman. 
Penundaan angsuran pinjaman yang diberikan KOPKARCI mulai bulan April s/d 
Desember 2020 adalah sebesar Rp. 11.941178.963 dimana setiap bulan rat-rata  1.648 
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orang Anggota yang mengajukan penundaan angsuran pinjaman. Adapun rincian 
penundaan angsuran pinjaman per bulannya adalah  sebagai berikut : 
 

  
 
 

b. Usaha Persewaan mobil penumpang 
 
Usaha persewaan mobil adalah usaha yang dilaksanakan untuk membantu 
Anggota yang membutuhkan kendaraan bermotor roda 4 pada waktu tertentu. 
Pada tahun 2020 penghasilan dari persewaan mobil adalah Rp. 54.807.143. 
Per 31 Desember 2020 KOPKARCI memiliki 3 (tiga) unit mobil yang disewakan. 

 
 
Rekan-rekan anggota, Pengurus dan Pengawas KOPKARCI. 

 
2. PT. Kop Mandiri Sejahtera (PT. KMS) 

Bidang-bidang usaha PT. KMS : 
 

a. Jasa Pemborongan Pekerjaan (Outsourcing) 
Dengan dibentuknya PT. KMS maka usaha Jasa Pemborongan Pekerjaan 
dilaksanakan oleh PT. KMS. PT. KMS menjadi pemasok tenaga kerja outsource ke  
Transmart, Oki Doki dan Kantor Pusat.  
Namun seiring dengan restrukturisasi yang dilaksanakan perusahaan maka jumlah 
tenaga outsourcing juga berkurang drastis sehingga pendapatan PT. KMS juga 
turun siknifikan. Periode Januari s/d April 2020, total pendapatan  PT. KMS (biaya 
gaji dan fee) untuk jasa pemborongan pekerjaan ini rata-rata Rp. 1 miliar-an per 
bulan. Mulai bulan May s/d Desember 2020 seiring dengan restrukturisasi, jumlah 
pendapatan juga turun menjadi Rp. 100 juta-an per bulannya. 
Dengan kondisi tersebut maka KOPKARCI juga harus melakukan restrukturisasi 
dengan mengurangi dua orang karyawan yang selama ini bertugas di bagian 
recruitment. 
Jumlah pendapatan dari jasa pemborongan pekerjaan pada tahun 2020 adalah 
Rp. 4.853.880.413 dimana didalamnya sudah termasuk fee yang diterima sebesar 
Rp. 364.023.701. 
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b. Jasa Penyediaan Katering.  
Pada tahun 2020, pendapatan jasa kantin karyawan juga mengalami penurunan. 
Ini juga dampak atas restrukturisasi dan pandemic dimana sebagian karyawan 
tidak lagi menggunakan kantin untuk makan namun membawa dari rumah 
masing-masing. Selain dari itu, penutupan operasi wahana Snow World (karena 
kebijakan PSBB) juga berbengaruh besar terhadap pendapatan kantin karena PT. 
KMS juga menjadi pemasok kantin bagi karyawan Snow World Bekasi Juanda dan 
Bintaro. 
Pendapatan kantin tahun 2020 adalah sebesar Rp. 1.378.083.990 sudah termasuk 
pendapatan fee yang diterima sebesar Rp. 77.644.964 

 
Pendapatan jasa katin turun 69.7% disbanding tahun 2019 yang berjumlah Rp. 
4.545.659.224. Seiring dengan penurunan pendapatan tersebut, maka fee yang 
diterima juga turun 62.5% disbanding fee tahun 2019 yang  berjumkah Rp. 
207.103.769. 

 
 

IV. KEGIATAN SOSIAL 
 
Bapak-bapak, ibu-ibu dan rekan-rekan anggota KOPKARCI. 
 
Sebagaimana yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya, KOPKARCI selalu 
mengalokasikan sebagian Sisa Hasil Usaha (SHU) untuk kegiatan yang bersifat sosial bagi 
anggota KOPKARCI. Sesuai Anggaran Dasar, KOPKARCI mengalokasikan 2,5% dari SHU 
untuk kegiatan sosial. KOPKARCI belum menyalurkan dana untuk kegiatan sosial diluar 
lingkungan anggota karena terbatasnya dana sosial yang tersedia.  
 
Penyaluran dana sosial pada tahun 2020 adalah mencakup aktivitas sebagai berikut : 
 

1. Penyaluran bantuan dana pendidikan bagi putra-putri anggota yang berprestasi. 
Pada tahun 2020, KOPKARCI telah menyalurkan bantuan dana pendidikan 
kepada 20 putra-putri anggota d engan jumlah Rp. 27.250.000 (sama dengan 
tahun 2019), yang terdiri dari : 
 

a. 13 orang putra-putri tingkatan Sekolah Dasar mendapatkan bantuan 
senilai Rp. 1.250.000 per anak, dengan total Rp. 16.250.000; 

b. 5 orang putra-putri tingkatan Sekolah Menengah tingkat Pertama 
mendapatkan bantuan senilai Rp. 1.500.000 untuk masing-masing anak 
dengan total Rp.  7.500.00 dan 

c. 2 orang putra-putri tingkatan Sekolah Menengah tingkat Atas 
mendapatkan bantuan senilai Rp. 1.750.000 untui setiap anak dengan total 
Rp. 3.500.000. 

 
 

2. Santunan kematian. Dana santunan kematian yang telah disalurkan kepada 
Anggota atau ahli waris Anggota pada tahun 2020 adalah berjumlah Rp. 
16.000.000 yang diterima oleh 16 orang anggota atau ahli waris dimana masing-
masing nya menerima Rp. 1.000.000.  
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V. KEUANGAN 

 
Bapak dan ibu sekalian, pada tahun 2020 pendapatan usaha jasa pinjaman KOPKARCI 
kembali mengalami pertumbuhan negatif dibandingkan tahun 2019. Penyebab 
terjadinya penurunan pendapatan tersebut adalah antara lain turunnya jumlah pinjaman 
berjalan dan menurunya jumlah pengajuan pinjaman. Penurunan ini disebabkan karena 
berkurangnya jumlah anggota KOPKARCI. 
 
Secara ringkas, kinerja keuangan dapat kami sampaikan sebagai berikut : 
 

1. Pendapatan Usaha. 
Pada tahun 2020, KOPKARCI membukukan Pendapatan Usaha sebesar  Rp. 
3.402.848.767.  Pendapatan usaha ini turun 9,36% dibandingkan tahun 2019 yang 
berjumlah Rp. 3.825.307.806. 
  

2. Beban Pokok 
Beban Pokok yang harus ditanggung KOPKARCI selama tahun 2020 berjumlah Rp. 
117.731.003. Beban Pokok ini turun sebesar Rp. 41.757.158 dibandingkan  Beban 
Pokok tahun 2019 yang berjumlah Rp. 159.488.161. Penurunan beban tersebut 
disebabkan adanya perubahan pencatatan beban penyusutan kendaraan yang 
disewakan dari pos Beban Pokok ke Beban Operasional. 
 

3. Beban Operasional 
Beban Operasional KOPKARCI timbul untuk pembayaran antara lain : biaya gaji 
dan tunjangan karyawan, biaya telepon, biaya ATK, biaya penyusutan aktiva 
tetap, biaya RAT dll. Beban Operasional tahun 2020 berjumlah Rp. 812.223.616 
dimana nilai tersebut naik sebesar Rp. 80.903.097 yang ekuivalen dengan 11,06% 
dibandingkat tahun 2019 yang berjumlah Rp. 731.320.519.  
Kenaikan Beban Operasional tersebut antara lain berasal kenaikan beban gaji 
disebabkan kenaikan/penyesuaian gaji karyawan dan penambahan beban gaji 
karyawan yang sebelumnya ditanggung oleh PT. KMS.  
 

4. Pendapatan dan Beban non Operasional 
Pendapatan non operasional (net dengan beban non operasional) adalah 
berasal dari pendapatan bunga bank, pendapatan dividen dll berjumlah Rp. 
1.270.458.691. Nilai tersebut naik  278% dibandingkan tahun 2019 yang berjumlah 
Rp.  327.931.479. 
Pendapatan (biaya) lain-lain berasal dari :  
- penerimaan dividen tahun buku 2019 dari PT. KMS sebesar Rp. 134.949.555, 
- pendapatan imbalan jasa giro Rp. 63.619.777 
- pendapatan bagi hasil deposito Rp. 59.463.015 
- penghapus bukuan simpanan ex anggota KOPKARCI yang berhenti tahun 

2015 dan 2016 sebesar Rp. 129.719.860,  
- penyesuain pencatatan simpanan anggota (net) Rp. 447.853.791 
- reversal akru cadangan oleh auditor tahun 2019 sebesar Rp. 449.953.548 
- biaya admin dan pajak bunga bank (Rp. 15.100.855) 
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5. Sisa Hasil Usaha bersih 
Dari penjelasan diatas, maka pada tahun 2020 ini KOPKARCI berhasil membukukan 
SHU atau Laba Bersih sebesar Rp. 3.743.352.839. Nilai tersebut naik sebesar Rp. 
480.922.234 atau 13,05% dibandingkan SHU atau Laba Bersih tahun 2019. 
Sebagaimana telah disampaikan diatas bahwa kenaikan  SHU tersebut 
disebabkan karena kenaikan pendapatah di luar usaha KOPKARCI. 

 
Kinerja keuangan KOPARCI dalam 3 tahun tersekhir adalah sebagai berikut : 
 

 
 

 
Demikian laporan pertanggung jawaban ini kami sampaikan sebagai bentuk pertanggung 
jawaban Pengurus kepada Rapat Anggota sebagaimana diamanatkan dalam Anggaran 
Dasar KOPKARCI. Kritikan dan masukan atau saran yang membangun dari semua Anggota 
akan menjadikan KOPKARCI semakin matang dan berkembang dengan lebih baik lagi. 
Dengan semangat dan potensi yang dimiliki KOPKARCI diharapkan visi KOPKARCI yaitu : 
“Meningkatkan kesejahteraan seluruh anggota untuk hidup yang lebi baik” dapat dicapai. 
 
Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih. 
 

Sukses selalu dan jaya KOPKARCI kita. 
 
 
Wabillahitaufiq walhidayah, 
 
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 
 
Jakarta, 5 Februari 2021 
 
Pengurus  
Koperasi Karyawan Carrefour Indonesia (KOPKARCI) 
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KATA PENGANTAR 
 
 
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, 
 
Yang kami hormati Bapak/Ibu Perwakilan Anggota, Kuasa Anggota, Pengurus, 
Pengawas KOPKARCI serta peninjau dan tamu undangan. 
 
Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata’ala karena atas berkat 
limpahan Rahmat, Taufiq serta Hidayah-Nya pada hari ini kita dapat 
menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan sebagai forum penyampaian laporan 
pertanggung jawaban pengurus maupun pengawas dalam melaksanakan tugas 
selama Tahun Buku 2020. 
 
Laporan ini disusun secara singkat dan pada dasarnya sebagai pelengkap dari apa 
yang dipertanggungjawabkan oleh pengurus dalam laporan pertanggungjawaban dan 
juga sebagai bentuk koreksi dan evaluasi atas kinerja pengurus dalam 
mengembangkan dan memajukan jalannya organisasi koperasi sebagaimana yang 
diharapkan oleh anggota koperasi. 
 
Pengawas telah berupaya memenuhi harapan anggota dalam melaksanakan tugas 
kepengawasan, namun mohon dimaafkan bila masih ada kekurangan dan kelemahan 
dalam menjalankan fungsi dan peran sebagai Pengawas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Selama tahun buku 2020, Pengawas telah melakukan pengawasan dan pemeriksaan 
secara detail dan menyeluruh pada semua kegiatan yang dilakukan oleh Pengurus. 
 
Adapun sasaran pengawasan dan pemeriksaan : 
 

1. Bidang Organisasi 
2. Bidang Administrasi 
3. Bidang Usaha  
4. Bidang Sosial 
5. Bidang Keuangan 
6. PT. Korp Mandiri Sejahtera 

 
 Susunan lengkap kepengurusan KOPKARCI  : 

 
PENGURUS  

                            Ketua   : Abriyaldi 
                            Sekretaris : Baiq Farida Hermanti 
                            Bendahara  : Hani Diah Parwita 

                   
 PENGAWAS  

                            Ketua        : Umar Badarudin Latif 
                            Anggota 1  : I Nyoman Parta Tanaya 
                            Anggota 2   : Ario Wijaya  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

HASIL PEMERIKSAAN  
 

 Jumlah anggota per 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar 14% 
dibandingkan dengan jumlah anggota per 31 Desember 2019 atau berkurang 
886 anggota. Sebagian besar anggota yang berhenti dari keanggotaan 
Kopkarci karena memang keluar dari perusahaan, dan ada sebagian lagi 
anggota yang berhenti dari keanggotaan Kopkarci namun masih bekerja di 
perusahaan, dengan alasan utama terkena dampak dari pada pademi dan 
anggota tersebut masih memiliki banyak angsuran, sehingga simpanan 
kopkarci dipergunakan untuk membayar pinjaman maupun modal usaha dll. 

 
 Meskipun jumlah anggota Kopkaci berkurang akan tetapi simpanan anggota 

mengalami kenaikan sebesar Rp. 631.009.227 atau 1.63%. Jumlah seluruh 
simpanan anggota sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp. 
39.295.449.182. 
 

 Selama pademi di tahun 2020 anggota diperbolehkan mengajukan penundaan 
atas angsuran pinjaman, akan tetapi pendapatan atas jasa pembiayaan 
pinjaman sudah diakui dan menjadi pendapatan di tahun 2020 dan sudah 
dibukukan dalam pendapatan tahun 2020. Jumlah penundaan angsuran 
selama tahun 2020 sebesar Rp. 11.941.178.963,- 
 

 Pecairan pembiayaan pinjaman selama tahun 2020 turun sebesar 35% 
dibandingkan tahun 2019 hal ini karena banyaknya anggota yang mengajukan 
penundaan angsuran, sehingga terjadi penurunan permohonan pengajuan 
pembiayaan, disamping itu pengurus juga mengurangi nilai pencairan 
pembiayaan pinjaman untuk mengurangi resiko pinjaman yang tidak tertagih. 
 

 Selama tahun 2020 Dana Sosial sudah disalurkan kepeda yang berhak seperti 
tahun tahun sebelumnya dan jumlah dana yang sudah disalurkan sebesar Rp. 
43.250.000,- 
 

 Pendapatan usaha PT Korp Mandiri Sejahtera (KMS) atas jasa outsourcing dan 
jasa penyediaan ketering mengalami penurunan 45% atau turun sebesar  Rp. 
361.796.876,-  dibandingkan dengan tahun 2019,  dari dampak ini PT KMS 
sudah melakukan langkah efisiensi yang salah satunya dengan malakukan 
pengurangan karyawan. 

 
 Secara keselurahan kinerja Kopkaci tahun 2020 cukup baik, meskipun 

pendapatan Kopkarci dari usaha turun sebesar 9.36%, yang disebabkan karena 
pademi yang saat ini sedang kita alami, akan tetapi SHU (sisa hasil usaha) 
mengalami kenaikan 13% karena adanya pendapatan diluar usaha Kopkarci 
sebesar  Rp.  1.270.458.691,-. 
 

 Ratio kemampuan kopkarci dalam memenuhi kewajiban kepada seluruh 
anggota dalam batas normal dan wajar hal ini karena jumlah modal dan sisa 
hasil usaha yaitu sebesar Rp. 45.212.294.085,- masih lebih besar dibandingkan 
dengan jumlah simpanan anggota yaitu sebesar Rp. 39.295.449.182,- 

 



 

 

USUL DAN SARAN 
 

 Untuk meningkatkan atau menambah anggota baru, agar pengurus 
meningkatkan promosi promosi dan memberikan target kepada PA agar dapat 
meyakinkan ke karyawan yang belum menjadi anggota. Untuk karyawan Multi 
Mart agar ditawarkan menjadi anggota Kopkarci karena sudah menjadi bagian 
dari perusahaan kita.  

 
 Untuk nilai pembiayaan pinjaman ke anggota agar nilainya dapat ditambah agar 

lebih menarik dan tentunya agar penyaluran dana bisa lebih meningkat. Untuk 
karyawan yang keluar memang bisa menjadi potensi pinjaman tidak tertagih 
akan tetapi masih bisa tertutupi dengan meningkatnya pendapatan karena 
penyaluran dana yang meningkat. 
 

 Untuk PT KMS agar menambah kerja sama dengan store yang keteringnya 
belum bekerja sama dan mencari usaha diluar perusahaan tetapi tetap berhati 
hati karena usaha disaat pademi seperti ini memang sedang sulit dan tidak 
menentu di semua bidang usaha terkecuali mungkin usaha yang bergerak di 
bidang kesehatan.   
  

 
 
PENUTUP 
 
Demikian laporan Pengawas untuk tahun buku 2020 yang disampaikan kepada 
anggota sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepengawasan.  
 
Mohon maaf apabila ada kekurangan maupun kekhilafan Pengawas, semoga Allah 
Tuhan Yang Maha Esa selalu memberi petunjuk dan bimbingan kepada kita semua. 
 
Wassalamualakum wr wb. 
 
Jakarta, 5 Januari 2021 
Koperasi Karyawan Carrefour Indonesia 

 



2020 2019

AKTIVA

Aktiva Lancar

Kas dan setara kas 9,202,552,419      6,659,408,805      
Piutang usaha 35,371,987,657    36,489,782,387    
Piutang lain-lain 768,639,997         2,483,677,561      
Biaya dibayar dimuka 13,259,181           -                        
Pendapatan yang masih harus diterima 30,373,042           -                        

Total Aktiva Lancar 45,386,812,296    45,632,868,753    

Aktiva Tidak Lancar

Aktiva tetap - neto 385,701,878         557,678,863         
Aktiva tidak berwujud 8,393,464             15,055,684           
Investasi pada entitas anak 210,000,000         210,000,000         

Total aktiva tidak lancar 604,095,342         782,734,547         

Total Aktiva 45,990,907,638    46,415,603,300    

TANGGAL 31 DESEMBER 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

KOPERASI KARYAWAN CARREFOUR INDONESIA
NERACA



2020 2019

KEWAJIBAN dan MODAL

Kewajiban

Kewajiban jangka pendek

Utang lain-lain 135,917,645         263,086,422         
Utang pajak 1,398,076             2,233,805             
Utang dana bagian SHU 75,158,967           43,970,017           
Biaya yang masih harus dibayar 215,202,569         217,747,728         
Pendapatan diterima dimuka -                        2,521,429             

Total kewajiban jangka pendek 427,677,257         529,559,401         

Kewajiban jangka panjang

Utang jangka panjang lainnya 298,874,077         33,166,540           

Total kewajiban jangka panjang 298,874,077         33,166,540           

Total Kewajiban 726,551,334         562,725,941         

Modal

Simpanan pokok 1,182,400,133      1,424,713,203      
Simpanan wajib 24,277,603,334    24,865,198,334    
Simpanan sukarela 13,487,621,330    13,206,601,850    
Simpanan tabungan 330,330,842         427,758,655         
Simpanan SHU 17,493,543           15,268,265           
Cadangan 868,811,291         2,671,520,063      
Sisa Hasil Usaha (SHU) ditahan 1,356,742,993      0                           
Sisa Hasil Usaha (SHU) tahun berjalan 3,743,352,839      3,241,816,989      

Total modal 45,264,356,304    45,852,877,359    

Total Kewajiban dan Modal 45,990,907,638    46,415,603,300    



2020 2019

Pendapatan Pelayanan

Pelayanan bruto anggota 3,296,663,742      3,127,222,821      
Pelayanan bruto anggota lain-lain 106,185,025         698,084,985         

Total pendapatan pelayanan 3,402,848,767      3,825,307,806      

Beban Pokok Pelayanan

Pelayanan bruto anggota -                        -                        
Pelayanan bruto anggota lain-lain (117,731,003)        (159,488,161)        

Total beban pokok pelayanan (117,731,003)        (159,488,161)        

Sisa Hasil Usaha - bruto 3,285,117,764      3,665,819,645      

Beban Operasional

Beban Administrasi dan Umum (568,843,340)        (451,930,401)        
Beban perkoperasian (243,380,276)        (279,390,118)        

Total Beban Operasional (812,223,616)        (731,320,519)        

Sisa Hasil Usaha - operasional 2,472,894,148      2,934,499,126      

Pendapatan dan / atau (Beban) Lainnya

Pendapatan keuangan 1,285,559,546      347,788,116         
Beban keuangan (15,100,855)          (19,856,637)          

Total Pendapatan dan / atau (Beban) Lainnya 1,270,458,691      327,931,479         

Sisa Hasil Usaha - bersih 3,743,352,839      3,262,430,605      

KOPERASI KARYAWAN CARREFOUR INDONESIA
LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA

Untuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)


