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Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, 

 

Bapak-bapak, ibu-ibu dan rekan-rekan Perwakilan Anggota, Kuasa Anggota, 

Pengurus, Pengawas KOPKARCI, Peninjau dan hadirin yang saya hormati. 

 

Berikut Pengurus menyampaikan Rencana Kerja dan Rancangan Anggaran 

KOPKARCI tahun 2018 

 

A. RENCANA USAHA 
 

1. Pemantapan penggunaan skema syariah 
 

Sebagaimana telah disampaikan oleh Pengurus pada Rapat Anggota 

Tahunan tahun 2017 yang lalu, bahwa KOPKARCI akan merubah skema 

pinjaman atau pembiayaan kepada anggota dari sistem konvensional 

dengan mengenakan bunga menjadi sistem syariah dengan skema : 

marjin fee / komisi dan bagi hasil.  

 

Mulai 1 April 2018 (tanggal penerimaan permohonan) Pinjaman Tunai 

akan dibagi menjadi 2 jenis pinjaman yaitu : 

 

1.1. Pinjaman Tunai  

Skema :  

a. Untuk penggunaan apa saja yang bersifat halal 

b. Tidak diperlukan bukti/alasan peminjaman 

c. Tidak dikenakan bunga/fee/marjin/bagi hasil atau 0% 

d. Dikenakan biaya admin untuk operasional KOPKARCI setara 

2% dari nilai pinjaman 

e. Limit Rp. 15 juta sesuai level atau maksimal sebesar nilai 

simpanan Anggota di KOPKARCI. 

f. Jangka waktu pinjaman (tenor) 1 s/d 12 bulan 

g. Alokasi dana Rp. 750 juta per bulan 

h. Apabila semua pengajuan nilainya melebihi alokasi dana 

maka pencairan dilakukan proporsional ke semua Anggota 

yang pinjamannya disetujui 

 

1.2. Pinjaman Pembiayaan  

Skema : 

a. Untuk pembiayaan yang sudah pasti yan bersifat halal 

seperti : pendidikan, pengobatan, renovasi rumah, 

perjalanan ibadah/wisata, menikah, pembelian barang 

kebutuhan dan lain-lain 

b. Disyaratkan (harus) melampirkan dokumen pendukung 

sehubungan dengan alasan pengajuan pembiayaan 

sebagaimana disebutkan pada huruf a 

c. Dikenakan marjin / fee / bagi hasil setara 8% per tahun 

d. Dikenakan biaya admin untuk operasional KOPKARCI setara 

2% dari nilai pinjaman 

e. Ketentuan lain yang diinfokan kemudian 



2. Pengembangan Usaha aktif 
2.1. Distribusi pulsa dan token listrik 

KOPKARCI akan bekerjasama dengan pihak ketiga untuk menjadi 

agent penjualan pulsa handphone dan token listrik.  

Dengan kerjasama ini maka KOPKARCI membuka kesempatan 

kepada Anggota untuk menjadi seller pulsa dan token listrik. 

Keuntungan yang diterima KOPKARCI akan dibagi dua dengan 

Anggota. 

 

2.2. Pengembangan usaha penyediaan tenaga kerja (outsourcing) 
Untuk usaha ini Pengurus akan terus melakukan synergi dengan 

perusahaan untuk meningkatkan jumlah tenaga kerja yang 

disalurkan oleh KOPKARCI kepada perusahaan. 

 

2.3. Usaha perdangan khususnya dibidang makanan (Restoran) 
Pengurus saat ini sedang dalam tahap penjajakan dan sedang 

melakukan pengkajian dengan beberapa pihak yang memiliki 

pengalaman dibidang usaha makanan khususnya makanan cepat 

saji. Ada beberapa opsi / pilihan yang sedang  dipertimbangkan 

yaitu : 

a. Membeli franchise usaha makanan yang sudah ada; 

b. Membuat merk usaha sendiri 

c. Bekerjasama dengan pihak lain untuk mendirikan tempat 

usaha makanan / restoran 

Diharapkan akhir tahun 2018 ini salah satu dari usaha makanan 

atau resto tersebut dapat terwujud.  

 

2.4. Investasi dibidang properti 
Pengurus juga sedang mempertimbangkan untuk menjalankan 

usaha dibidang properti baik pembelian unit properti yang sudah 

ada seperti apartment, ruko ataupun pembuatan mini cluster 

sederhana.  

Rencana usaha properti ini kembali dimunculkan setelah 2 tahun 

terakhir hilang dari rencana KOPKARCI karena pada saat ini 

KOPKARCI sudah memiliki dana yang cukup untuk memulai usaha 

tersebut.  

Untuk apartment, Pengurus sedang mempertimbangkan untuk ikut 

membeli unit properti yang dijual oleh grup CT Corp. Saat ini grup 

CT Corp sedang membangun apartment di daerah Cibubur, 

Bekasi dan Bintaro. 

 

Mudah-mudahan hal ini dapat diwujudkan pada tahun 2018 ini 

sehingga tidak hanya menjadi angan-angan. 

 

2.5. Usaha aktif lainnya yang dapat dijalankan 
Pengurus dan Pengawas terus berusaha mencari usaha yang 

dapat dijalankan oleh KOPKARCI. Masukan dan dukungan dari 

semua anggota sangat diperlukan guna terwujudnya usaha 

tersebut. 

 

 



B. KEORGANISASIAN 
 

Untuk mengembangkan usaha sebagaimana disebutkan diatas, strategi yang 

akan dilakukan Pengurus dari sisi organisasi adalah sbb : 

 

1. Pendirian badan usaha baru berbentuk PT 
Maksud dan tujuan pendirian usaha berbentuk PT : 

 

1.1. Sebagai payung untuk pengembangan usaha penyediaan 

tenaga kerja (outsourcing) mengacu kepada peraturan 

ketenagakerjaan yang berlaku; 

1.2. Untuk penghematan pembayaran pajak KOPKARCI; 

1.3. Agar usaha aktif dapat dijalankan dengan lebih profesional 

1.4. Untuk memberikan kesempatan kepada anggota memiliki usaha. 

Pengurus akan menawarkan kepada anggota yang bersedia 

untuk menginvestasikan dananya dalam bentuk penyertaan 

(saham) pada perusahaan yang akan didirikan. Dengan semakin 

banyaknya pihak (anggota) yang terlibat maka akan semakin 

tinggi rasa memilki perusahaan dan juga semakin besar modal 

yang dapat dikumpulkan.  

Dana investasi/penyertaan tersebut akan terpisah dengan 

simpanan anggota sehingga bukan bersifat simpanan 

sebagaimana halnya simpanan pokok, wajib ataupun sukarela. 

 

2. Rekruimen karyawan baru yang akan fokus untuk pengembangan usaha 
Pengurus akan mencari karyawan KOPKARCI yang bisa bertindak sebagai 

manager KOPKARCI yang sekaligus bertanggung jawab untuk 

terlaksananya usaha aktif KOPKARCI.  

 

 

C. KEUANGAN 
 

1. Anggaran Pendapatan 
 

Pada tahun 2018, Pengurus memproyeksikan penerimaan KOPKARCI 

sebesar Rp. 4.251.000.000 dengan rincian sebagai berikut : 

 

1.1. Penerimaan dari usaha pembiayaan sebesar Rp. 3.431.000.000 

yang berasal dari : 

a. Pinjaman Tunai    : Rp.    180.000.000 

b. Pinjaman Pembiayaan   : Rp. 2.720.000.000 

c. Pembiayaan motor   : Rp.    181.000.000 

d. Pembiayaan mobil   : Rp.    347.000.000 

e. Pembiayaan rumah   : Rp.        3.000.000 

 

Proyeksi penerimaan ini turun dibandingkan pencapaian tahun 

2017 karena adanya penyesuaian tingkat imbalan pada Pinjaman 

Tunai dari 11% menjadi 0% dan Pinjaman Pembiayaan dari 11% 

menjadi 8%. 

 

1.2. Penerimaan dari persewaan mobil sebesar  Rp.   90.000.000 



1.3. Penerimaan usaha outsourcing    Rp. 580.000.000 

1.4. Pendapatan usaha restoran     Rp. 100.000.000 

1.5. Pendapatan lain-lain      Rp.   50.000.000 

 

 

2. Anggaran Belanja 
 

Biaya operasional tahun 2018 dianggarkan sebagai berikut : 

 

1.1. Beban pinjaman    Rp.    230.000.000 

1.2. Beban pokok resto   Rp.      80.000.000 

1.3. Beban operasional   Rp. 1.395.000.000 

1.4. Pendapatan non operasional  Rp.    250.000.000 

 

Dengan kondisi keuangan diatas maka pada tahun buku 2018, Sisa Hasil Usaha 

KOPKARCI diproyeksikan sebesar Rp. 2.296.000.000. 

 

Demikian disampaikan dan terimakasih. 

 

 

 

Jakarta, 9 Maret 2018 

Koperasi Karyawan Carrefour Indonesia 

 

 

Ttd     ttd     ttd 

 

 

 

Abriyaldi    Baiq Farida Hermanti  Hazizah 

Ketua    Sekretaris    Bendahara 


